Ledenblad van het Genootschap Oud-Noordwijk

Lente 2009 Nr.150

Genootschap Oud- Noordwijk

Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
Tel: 071- 3617884
e-mail: algemeen@g-o-n.nl
w.w.w.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl
Rabobanknummer 10.13.51.542
Bestuur Genootschap Oud-Noordwijk
Voorzitter:

Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

2de Secretaris:

Anton Kors
Cees van der Zalm
Hennie van der Zalm
Aya de Bes
Wim Krewinkel

071-3619588
071-3613260
071-3613646
071-3616327
071-3613419

voorzitter@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
secretaris@g-o-n.nl

Conservator en Contact vrijwilligers: Aleid Matser 071-3620096
Lidmaatschap G.O.N 2008:

conservator@g-o-n.nl

Rabobanknummer 10.13.51.542
12,50 euro per jaar - 15,00 euro per jaar buiten Noordwijk
17,50 euro per jaar buiten Nederland

Over schenkingen, erfenissen en legaten:
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Openingstijden Museum Noordwijk 2009:
4 april t/m 27 september:
“Noordwijk, de middeleeuwen springlevend” en “Strandmode onder de vuurtoren”
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van 14.00 uur t/m 17.00 uur
8 november t/m 10 janauri 2010
Noordwijkse fotogroep X 65 "Noordwijk Anders"
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van 14.00 uur t/m 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht 2009:
zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur
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Van de bestuurstafel
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Anton Kors

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2009 hebben we afscheid genomen van het
interim-bestuur. Vanuit mijn nieuwe positie als voorzitter van het Genootschap “Oud
Noordwijk” bedank ik Jaap van Ingen en Ben Matser voor hun inzet en deskundige inbreng
in het afgelopen jaar.
Na het afscheid van het interim-bestuur trad een
nieuw bestuur aan met goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering. Het is een lange
zoektocht geweest naar bestuursleden. Deze
zoektocht werd juist op tijd be ëindigd en er kon
een complete ploeg aan de Algemene
Ledenvergadering worden gepresenteerd.
Het nieuwe bestuur van het Genootschap “Oud
Noordwijk” ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Anton Kors
Vice-voorzitter: Cees van der Bent
Penningmeester: Hennie van der Zalm
Secretaris: Aya de Bes
2e Secretaris: Wim Krewinkel
Na het aantreden tijdens de Algemene
Ledenvergadering kon het bestuur gelijk aan het
werk, zelfs nog vóór de eerste
bestuursvergadering.
Op 28 maart was de offici ële opening van ons
Streekmuseum Veldzicht. Het werd een heel
gedenkwaardige dag met veel mooie toespraken,
een openingsact van burgemeester Groen en veel,
heel veel bezoekers.

En daarna op 3 april de opening van de exposities
“Noordwijk, de Middeleeuwen springlevend” en
“Strandmode onder de vuurtoren” in het
Museum Noordwijk.
Nu moeten we ons inwerken in onze
bestuursfuncties. Na deze inwerkperiode zullen
we een aantal beleidszaken oppakken. Enkele
prioriteiten in willekeurige volgorde zijn:
Een officiële registratie van Museum Noordwijk
en Streekmuseum Veldzicht
Een Beleidsplan voor de jaren 2010 tot en met
2015
Het werven van sponsor
Het werven van nieuwe leden
Het Public Relations beleid uitbreiden
Het structureren van de werkzaamheden
binnen het Genootschap.
Zoals u uit het bovenstaande zult begrijpen,
hoeven we ons de eerstkomende tijd niet te
vervelen en zullen we veel tijd in onze
vrijwilligerstaak “besturen van het Genootschap”
steken.

Foto: P.R
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De Blauwdotter

Bert van Duijn

Dit is de 150ste Blauwdotter en nog met kleur ook. Geen echt jubileum, maar toch een feit
om even bij stil te staan.
Eerst was er in 1962 die fototentoonstelling met beelden van het
oude Noordwijk, gehouden in de
vroegere bewaarschool van
juffrouw Van ‘t Noordende aan
de Hoofdstraat. Een schok ging
door de honderden bezoekers
heen bij het zich realiseren van
wat er in toenemend tempo
stilletjes aan was opgedoekt
van veel in het dorpsbeeld
waaraan zij gehecht waren.
Karel Kok greep in. Hij
zocht wat mensen bij
elkaar die met hem een
poging wilden wagen
het sloperstij te keren.
Een klein zelfbenoemd
bestuur richtte het Genootschap OudNoordwijk op. Dat was 1.
Punt 2 was, dat de
kersverse secretaris Bert
van Duijn bij het
boodschappen doen in
de Hoofdstraat werd
ingehaald door een
dorpsgenoot die bij kapper
Timan op zijn beurt zat te
wachten. Hij had z’n
klompen uitgegooid om
harder te kunnen lopen. De
man deelde mee, dat de oude
boerderij aan het Jan
Kroonsplein in de verkoop zou
komen. Was dat niet een
uitgelezen kans voor het
Genootschap om een museum in te
richten? Het bleek een gouden tip.

Punt 3 volgde met de start van een ‘clubblad’, een
eenmansproject van de inmiddels tot conservator
uitgegroeide Karel Kok, die nu ook
redacteur van de
Blauwdotter werd, zoals
de nieuwe uitgave werd
genoemd. GONvoorzitter Jan van Nes
schreef, dat het in de
bedoeling lag de leden
enkele malen per jaar
informatie over het wel en wee
van het GON te verstrekken en
alles wat daarmee samenhangt:
“het is de bedoeling, dat het een
periodiekje wordt waarvan u (en
door u ook wij) wijzer worden.
Moge het blauwdottertje
voorspoedig opgroeien.”
In de zestien jaar dat het GON
toen bestond waren er 25
berichten naar de leden
gestuurd, nog geen twee per
jaar en dan nog maar een
enkel foliovelletje per keer.
Dat is intussen wel even
anders geworden. De
volwassen geworden
Blauwdotter werd niet
alleen een stevige
steunpilaar van het
Genootschap, zie de
ledengroei, maar
tevens een
levendige bron van
oudheidkundige informatie
en als zodanig een blad waarnaar wordt
uitgekeken, in binnen- en buitenland.
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Ereleden
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Wim Krewinkel

Tijdens de algemene ledenvergadering, die op 25 maart jongstleden gehouden werd in het
Trefpunt, kwamen twee vrijwilligers in aanmerking voor het erelidmaatschap.

Foto: P.R

Interimvoorzitter dhr. Kors begon bij dhr. Van
Duijn. Vooral in het begin was hij nauw
betrokken bij het samenstellen van de
“Blauwdotter”. De eerste exemplaren waren een
soort nieuwsbrief. Al deze nieuwsbrieven werden
in “Blauwdotter” nr. 25 opgenomen. Uitgave
nr. 26 was dan de eerste complete “Blauwdotter”. Na een aantal jaren nam hij een beetje
afstand om zich op zijn maatschappelijke carrière
te kunnen storten. Vanaf het winternummer
1996 echter geeft hij als hoofd-redacteur leiding
aan de “Blauwdotter”. Zonder zijn bezielende
leiding zou ons Genootschap vele malen kleiner
zijn. Hij is erin geslaagd het gigantische
ledenaantal te helpen opbouwen en ook te
handhaven.
Bert, bedankt.
Vervolgens riep de interimvoorzitter dhr.
Baalbergen naar voren.
Jarenlang was dhr. Baalbergen min of meer
gewoon lid. Zijn naam echter dook in behoorlijk

wat uitgaven van de “Blauwdotter” op. In 2000
werd hem gevraagd het voorzitterschap op zich te
nemen. Langzaam maar zeker heeft hij richting
gegeven aan het opkrikken van het imago van het
Genootschap, waardoor het aantal vrijwilligers
opliep tot minstens 90. In 2003 startte de
campagne “Geef het GON de ruimte”. Dat werd
een geweldig succes en het buurhuis kon gekocht
worden. Onder zijn leiding heeft een aantal
vrijwilligers dat buurhuis verbouwd en ingericht.
Na zijn terugtreden als voorzitter ging hij aan de
slag bij de “Blauwdotter” en de tentoonstellingscommissie, ging aan de slag met streekmuseum
“Veldzicht” en deed er ook nog de
tentoonstelling “Noordwijk de Middeleeuwen
springlevend” even bij.
Willem, bedankt.
Tenslotte overhandigde de interimvoorzitter
beide heren een oorkonde als tastbaar bewijs van
erkentelijkheid voor hun inzet.
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Jeugdherinneringen

Ees Aartse

Tweede gedeelte. Herinneringen aan de oorlog
Als vierjarige ging de oorlog in 1940 grotendeels aan me voorbij. De Duitsers gedroegen zich
netjes. Er waren weinig strubbelingen en veel was bij het oude gebleven. Toen een
versperringsballon voor de boulevard aanspoelde trok deze vreemdsoortige drenkeling (zoals
‘De Noordwijker’ dit beschreef) veel bekijks. Je mocht nog op strand komen en de Duitse
militairen, die deze ballon moesten bewaken joegen niemand weg.

Foto: G. de Roos
Op 31 juli 1940 maakte de Openbare Lagere
School een schoolreisje met de tram naar Den
Haag. Bij de halte ‘De Remise’ (kop
Hoofdstraat/Huis ter Duinstraat) stond de tram
met een extra wagon te wachten. Een
bioscoopvoorstelling stond op het programma.
Toch wel bijzonder nog. Het luchtruim boven
Nederland was nog betrekkelijk rustig. De
Engelse vliegtuigen waren allemaal nodig in de
De Slag om Engeland en waagden zich niet
boven Nederland. Toen de Engelsen de slag
gewonnen hadden, zag je steeds meer Engelse
jagers boven Nederland en Noordwijk die op
alles wat bewoog schoten. Trams en treinen
waren regelmatig het doelwit.
De bonnenlijsten werden echter iedere week

langer. Steeds meer voedingsmiddelen werden
gedistribueerd. Bonnen kregen zelfs een naam. Je
had boterbonnen, broodbonnen, petroleumbonnen, schoenenbonnen enz. Niet alleen
voedingsmiddelen maar ook textiel was op de
bon. Voor aankoop van textiel had men een
textielkaart nodig. In ‘De Noordwijker’ van 9
augustus 1940 werd een lange lijst met
kledingstukken gepubliceerd met daarachter de
benodigde textielbonnen (punten). Voor een
nieuwe pyjama waren mannen 24-45 bonnen
kwijt, vrouwen 20-30, jongens 13-20 en meisjes
eveneens 13-20.
Sommige producten waren vreemd genoeg niet
op de bon. Joh’s Vegt, Voorstraat 49, adverteerde
dat pinda’s, die toch per schip uit het buitenland
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moesten worden ingevoerd, ‘dagelijks versch’
verkrijgbaar waren.
Maar de ’nieuwe tijd’ werd steeds meer merkbaar.
Kort naar de capitulatie moest Noordwijk
verduisteren. Ramen en deuren moesten zo
afgeplakt worden of van rolgordijnen van zwart
papier worden voorzien dat geen spiertje licht
naar buiten ontsnapte. Licht trok Engelse
bommenwerpers en jagers aan. De Duitsers
controleerden ’s avonds de verduistering. ‘Licht
aus’ met bonken op de deur, uiteraard met de
kolf van het geweer, betekende dat niet goed
verduisterd was. A.Dorsmans Boekhandel en
Drukkerij n.v. adverteerde met beste kwaliteit
verduisteringspapier. Wanneer men moest
verduisteren werd wekelijks in ‘De Noordwijker’
gepubliceerd.
In september 1940 moest iedereen een
identiteitsbewijs ‘Ausweis’ hebben en bij zich
dragen. De Duitsers controleerden regelmatig op
straat, in de tram of bus, uitgang bioscoop of men
zijn Ausweis bij zich had.
In ‘De Noordwijker’ van 1 oktober 1940 speelde
een zekere Scheffelaar, St. Jeroensweg 29’ in op
deze nieuwe tijd. Hij adverteerde met Duitse les
voor dames, heren en kinderen. Het lesgeld
bedroeg 50 cent (volwassenen) of 25 cent
(kinderen) per week.
De bevoegdheden van de burgemeester werden
steeds minder. Hij kreeg steeds vaker opdracht
van de bezetter om bepaalde zaken te regelen.
Van de Befehlhaber der Ordnungspolizei moest
de burgemeester de bevolking mededelen (zie ‘De
Noordwijker’ van 27 september 1940) dat als het
signaal ‘luchtalarm’ door de sirenes werd gegeven
automobilisten, koetsiers, wielrijders en
voetgangers zich van straat moesten verwijderen.
Luchtalarm werd massaal genegeerd. Iedereen
reed of liep door.
Maandag, 12 augustus 1940, de dag dat mijn
moeder 27 jaar werd, spoelde een zeemijn aan
voor het Palace Hotel. De boulevard en
omgeving werden afgezet en de mijn werd tot
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Glasschade bij Jozua. Moerkerk op de Grent.
ontploffing gebracht. Honderden ruiten
sneuvelden door de enorme klap. De schade was
aanzienlijk. Zelfs in de winkelruit van de
leegstaande winkel naast ons trok een scheur.
De oorlog kwam eind 1940 toch wel akelig
dichtbij. Op 29 oktober 1940 vielen twee
vliegtuigbommen bij Zandvoort aan de Nieuwe
Zeeweg. Ook villa Hyacintha daarnaast werd
zwaar beschadigd. Zelfs Café Rijnders met de
naastgelegen woningen raakte beschadigd.
Niemand raakte echter gewond, alleen de hond
van de familie Zandvoort kwam om het leven.
In 1942 werd de oorlog grimmiger. Men mocht
steeds minder. In januari 1942 moesten wollen
dekens en warme onder- en bovenkleding van
mannen boven de 15 jaar worden ingeleverd.
Dekens en kleding waren bestemd voor het
Oostfront bij Stalingrad. Dat was een positief
geluid, maar dat mocht je alleen maar denken,
nooit over spreken. Dat de Duitse Wehrmacht
zijn soldaten niet warm kon kleden was een veeg
teken. Dat bleek ook later. Stalinggrad bleek het
keerpunt in de oorlog te zijn.
De eerste oorlogsjaren gingen aan mij voorbij. Ik
was nog te jong maar hoorde veel. De
bewegingsvrijheid van de Noordwijkers werd
steeds meer beperkt. Er werd een avondklok
ingevoerd. Als het donker was mocht niemand
zich meer op straat vertonen. Natuurlijk werd
ook dat gecontroleerd. Het was bij nieuwe maan
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aardedonker op straat. Ook de straatverlichting
brandde niet. Niet iedereen hield zich aan de
avondklok. Duitsers waren al van verre te horen
met hun bespijkerde laarzen. Trouwens er waren
ontelbare sluiproutes die de Duitsers niet kenden.
Op 18 april 1942 gingen strand en de duinen
definitief dicht. Grote gebieden in Noordwijk
aan Zee waren ‘Sperrgebiet’.
Mijn bewegingsvrijheid nam echter in de loop
der jaren toe. Vanaf 1943 zwierf ik als zevenjarige
door heel Noordwijk-Binnen. In Noordwijk aan
Zee kwam ik niet. Steeds grotere delen in Zee
werden afgesloten.
Mijn taak na schooltijd was luisteren wat er in het
dorp gebeurde. De distributie werd nijpender. Er
waren dan wel bonnen voor bepaalde goederen,
maar dat betekende niet dat die goederen er echt
ook waren. Het gebeurde wel dat bepaalde
winkels eerder bevoorraad werden dan andere.
Als ik dan hoorde waar bepaalde goederen te
koop waren (met bonnen uiteraard) rende ik naar
huis om even later met mijn rennende moeder
(inwonende moeder/oma paste dan op de
kinderen) naar de zaak te gaan die wat had. Dan
aansluiten achter de wachtende rij en hopen dat
de winkelier niet uitverkocht was. Toch werkte
dit wel. Ik kon hard lopen op mijn klompen.
Er waren ook acties door de Duitsers waar ik niets
van snapte. Met veel poeha werd begin 1943 de
IJmuiderstraat afgezet door vrachtauto’s vol
soldaten, uiteraard gewapend. Huiszoeking! Er
werd niet gebeld, maar met de kolf van het
geweer op de deur geslagen. In mei 1943 moesten
alle radiotoestellen worden ingeleverd. Dat was
de Duitse manier om te controleren of iedereen
zijn ‘Pflicht’ gedaan had. Bij ons op de voordeur
werd ook gebonkt. Bellen zou geen resultaat
gegeven hebben, want de elektrische voordeurbel
was al jaren stuk. Iedereen kwam bij ons
achterom.
Twee gewapende soldaten stormden naar binnen.
Radio!! Hadden we niet. Dat geloofden ze niet.
Ze stampten het hele huis door, doorzochten

slaapkamers, trokken linnengoed uit de kasten en
vertrokken zonder iets te zeggen. Vanaf dat
moment had ik een hekel aan Duitsers, een
intense hekel. Om Duitsers hing een bepaalde
geur, maar het ergste vond ik dat gestamp met die
met ijzer beslagen laarzen door ons huis.
Met de Duitsers in het dorp had ik nauwelijks iets
te maken. Maar als ze dan met veel
machtsvertoon je eigen huis binnen stapten, was
dat toch iets anders en uitermate bedreigend.
De bewoners van Weteringkade 40 en 42
moesten evacueren. Deze woningen waren door
de bezetter gevorderd. Wat bleek. In deze
woningen werden Duitsers ingekwartierd. Het
was wel even schrikken toen op een dag een auto
met een aangehangen kanon de Weteringkade op
kwam rijden. Dit kanon moest geplaatst worden
in een van de gevorderde woningen.
Voor ons kinderen was dat allemaal heel
spannend. Met de hand moest het kanon in
stelling gebracht worden, niet aan de voorkant,
maar achterom. Veel Duitsers waren in de weer
om het kanon door het slop te duwen. Het begon
al bij ons voor de deur. Een gedeelte van het
zijhek sneuvelde door het woeste gedoe van de
Duitsers. In het slop werden verder schuttingen
en tuinhekken die in de weg stonden omgehaald.
Men had ruimte nodig voor, als dat nodig was,
een tactische verplaatsing van het kanon en er
werd zelfs een pad gemaakt door de achtertuinen
van de woningen aan de Egmonderstraat en
IJmuiderstraat naar de Egmonderstraat.
Toen ons hek sneuvelde schreeuwde een
officier/onderofficier ‘Unsere Führer zahlt’. Daar
is natuurlijk nooit iets van terecht gekomen. De
restanten werden opgestookt in de kachel.
Als er landingen zouden zijn op de Noordwijkse
kust en de Duitsers moesten zich terugtrekken,
zouden ze zich kunnen terugtrekken achter de
‘Waterlinie’. Met deze ‘Waterlinie’ werd de
Woensdagse Watering voor ons huis bedoeld, die
tot ver de polder in liep. (Zie ‘Noordwijk in de
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oorlogsjaren 1940 – 1945’ van G.Slats). Het
geschut was er al, maar nu werd ook de brug
ondermijnd. De brug werd aan weerskanten
afgesloten waarop een hek met het beruchte bord
‘Minen” met doodshoofd en gekruiste botten.
We waren op de Weteringkade goed beschermd!
Idioten probeerden het mijnenveld via de
brugleuningen over te steken. We stonden
doodsangsten uit en verwensten de onverlaat alles
wat mogelijk was. Later bleek dat er op de brug 9
antitankmijnen waren ingegraven. Normaal kun
je daarover heenlopen, maar er werden vaak ook
antipersoonsmijnen tussen gestrooid. Zou zo’n
mijntje springen vlak naast een antitankmijn dan
ging ook deze mijn de lucht in. Als je dan op
twintig meter van de brug woont en zo’n mijn
springt, is ook van de voorgevel weinig meer over.
Mijn moeder zei toen de gedenkwaardige
woorden: “Alles went, zelfs een mijnenveld voor
de deur”.
In het gedeelte Weteringkade ten zuiden van de
brug was een sluisje waar door middel van een
opdraaibare plank de waterstand werd geregeld.
De slinger, vastgezet met een hangslot, werd
verwijderd en het sluisje werd de enige toegang
om via de Van Panhuysstraat naar Noordwijk aan
Zee te gaan. Over de Nieuwe Zeeweg kon ook,
maar was een flink eind om.
Dit sluisje werd een bron van vermaak. Je kon
met de fiets lopend het sluisje over, maar uiterst
voorzichtig. Een misstap en je duvelde in het
naastgelegen, wat wij noemden, baggergat. Een
kinderwagen moest met hulp van anderen naar
de andere kant gebracht worden.
Stoere knapen probeerden wel fietsend over het
sluisje te rijden. Met een bepaalde behendigheid
was dit te doen. De breedte was ongeveer 50 cm,
maar aan de noordkant van het sluisje was de
ijzeren constructie voor het opdraaien van de
plank.
Het ging nogal eens mis. Je belandde dan in het
baggergat. Vooral na een periode van hevige
regenval raakte dit baggergat vol met rioolbagger

afkomstig van Noordwijk aan Zee. Je voelde je als
stoere knaap niet prettig als je zwart van de
bagger met fiets weer de kant op moest kruipen
onder het hoongelach van een groepje kinderen
uit de Weteringkade en IJmuiderstraat.
Henny van den Haak deelde mij mede, dat haar
familie dankbaar gebruik heeft gemaakt van dit
sluisje. Ze woonde toen aan de Dahliastraat.
Toen ze gebruik gingen maken van de
gaarkeuken, had haar vader een kar gemaakt
waarin precies twee emmers konden staan en die
net breed genoeg was om over het sluisje te
kunnen. Met deze praktaks, zoals de kar in de
familie genoemd werd, gingen ze twee keer per
dag over het sluisje naar en van de gaarkeuken.
Het paste allemaal heel precies. De kar is nooit in
het baggergat gestort.
Er was ’s avonds een avondklok. Iedereen moest
voor een bepaalde tijd binnen zijn. Was je dan
nog op straat dan kreeg je een boete.
In de wintermaanden was deze avondklok niet zo
erg. Het was dan aardedonker en alleen met volle
maan kon je stiekem de straat op. Maar in de
zomermaanden was het geen pretje. Lang voor
donker moest men al binnen zijn.
Op een mooie zomeravond zaten de buren bij
elkaar bij ons in de voortuin. Een jonge soldaat
liep wacht bij het kanon aan het eind van de
straat.
Politieagent Van Veneti ën (ook wel inspecteur
Vlijmscherp genoemd), sommeerde ons naar
binnen te gaan. Protest natuurlijk. Velen hadden
Van Veneti ën niet hoog staan. Het Hitlersnorretje werkte daar zeker aan mee. De jonge
soldaat kwam aanlopen, zag wat er aan de hand
was en vroeg aan Van Venetiën om zijn Ausweis.
Van Venetiën ontplofte bijna. Dat was regelrecht
heiligschennis! Misschien had de soldaat ook wel
een bloedhekel aan dat snorretje. In het bijzijn
van de bewoners van de halve Weteringkade
moest hij zijn Ausweis laten zien. “Deze mensen
mogen buiten zitten,’’ zei de soldaat. ‘’Ik heb daar
toestemming voor gegeven.”Politieagent Van
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Venetiën deed soms een beetje vreemd. Maar het
was geen onaardige kerel. Hij was gewoon een
Pietje-precies.
Mijn moeder vertelde na de oorlog dat Van
Venetiën een goed vaderlander was. Hij moest
natuurlijk met de bezetter meewerken, maar
kneep vaak een oogje dicht. Als een razzia
gepland was, gaf hij heimelijk het tijdstip door
aan iemand die jongens had boven de achttien die
kans liepen in Duitsland te moeten werken. Het
tijdstip werd razendsnel aan anderen doorgegeven
zonder de bron te vermelden. Jongens in de
gevaarlijke leeftijd konden dan tijdig

onderduiken tot het gevaar geweken was.
Op een warme zomerdag werd er op de voordeur
gebonkt. Vreemd, want iedereen liep achterom.
Voorzichtig deed mijn moeder de voordeur
open. Van Venetiën stond voor de deur. Zonder
iets te zeggen schoof hij mijn moeder aan de
kant, liep naar de keuken, draaide de waterkraan
open en begon gulzig te drinken. Toen hij
voldoende gedronken had, veegde hij zijn mond
af en zei: “Mens, ik barstte van de dorst.” Hij
draaide zich om en liep naar buiten- mijn
moeder verbouwereerd achter latend.

Aanrijding Tram
Woensdagmiddag reed een personenauto vanaf het Lindenplein de Voorstraat op. Op hetzelfde
ogenblik naderde de tram, die zich juist in beweging had gezet. De automobilist bracht zijn auto tot
stilstand en wilde weer achteruit het Lindenplein oprijden. Maar kan het ongelukkiger, toen hij op de
rails stond, sloeg de motor af. Gelukkig had de tram nog geen grote vaart: met een kalm gangetje
sukkelde hij tegen de auto aan. De schade viel daardoor nogal mee.
(Uit: ‘De Zeekant’ van vrijdag, 16 april 1948)
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Nettenwagen

Geek van den Berg

Deze wagen is één van de vele soorten wagens die Nederland rijk was. Het was een wagen die gebruikt
werd door de reder van bomschuiten, de vroegere visvaartuigen met platte bodem, die onze kust rijk
was. De platte bodem van de bomschuiten was bedoeld voor vissersplaatsen zonder haven, zodat de
schepen op het strand getrokken konden worden.
Met de nettenwagen werden de netten van boord
gehaald, zodat ze naar het ‘wantveld’ gebracht
konden worden om door de nettenboetsters te
worden gerepareerd.
Deze wagen had, in tegenstelling tot andere
wagens, extra brede opzetvelgen die ze niet in het
zand konden wegzakken. De wagen werd
gereden met de kromme dissel en altijd
getrokken door twee paarden.
Dit is een model van de originele nettenwagen
uit het Katwijks oudheidkundig museum.
Het is een model dat gebouwd is aan de hand van
tekeningen van de Nederlandse Vereniging van
Modelbouwers en heeft het, gebruikelijke,
formaat van schaal 1:8.
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Conny Eichelsheim
Conny Eichelsheim benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zij heeft sinds 1981 activiteiten ontplooid op het terrein van cultuur, sport en ten behoeve van
JOIN-volwassenenwerk. Zij is gids van de Historische Rondwandeling Noordwijk-Binnen,
vrijwilligster bij het Genootschap Oud-Noordwijk, medeoprichter en actief lid van de Stichting
Open Monumentendag , gaf cursussen bij het JOIN-volwassennenwerk en is actief bij het Clubblad
van de Noordwijkse IJsclub en de Torenklimcommissie.
Namens het Genootschap “Oud- Noordwijk” van harte gefeliciteerd

Uitreiking Lid in de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester Groen

Kantklossen

Conny Eichelsheim

Kant werd vroeger gebruikt als versiering aan de kleding, voor klederdrachtkappen, en kleedjes. Vooral
linnen, katoenen, danwel zijde garens in de kleuren wit, ecru en soms zwart werden veel gebruikt. Elk
land had zijn eigen kant en patronen. Dus meer gebruikskanten. Hoe fijner het kant, hoe meer klosjes
in gebruik.
Tegenwoordig wordt er gekantklost met moderne garens en in kleur. Zeker niet meer tradioneel, geen
kantjes per meter meer, maar allerlei andere toepassingen worden geklost: paas- en kerstversieringen,
sieraden, ruimtelijke objecten en natuurlijk kaarten.
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De Zuiderkorenmolen

Herman Schelvis

In Kernpunten 66 staat een door mij geschreven artikel over de Noordwijkse korenmolens. Na
inlevering van het artikel kreeg ik stukken onder ogen waaruit bleek dat Noordwijk al in een
vroeger stadium over één en later twee korenmolens beschikte. De zuidmolen stond aan de
Offemweg tegenover de Zwanensteeg, vroeger Molensteeg genaamd, en de andere aan de
Molenstraat op de hoek van de Wilhelminastraat. Dit artikel gaat over de zuidmolen.

Algemeen wordt aangenomen dat het principe
van de windmolens door de kruisvaarders vanuit
het Midden-Oosten naar Europa is gebracht en
dat deze horizontaal werkende windmolen zich
in onze streken tot een molen met
rechtopstaande wieken ofwel de standerdmolen
heeft ontwikkeld. In Engeland deed de
standerdmolen rond 1137 zijn intrede, gevolgd
door Frankrijk, waar in 1180 de eerste
windmolen in Normandië werd gebouwd. In
Nederland moet dat omstreeks 1240 zijn
gebeurd. De van oorsprong houten
windkorenmolens behoren dus al bijna 8 eeuwen

tot een vast onderdeel van het Nederlandse
landschap.
Wanneer de eerste windmolen te Noordwijk is
gebouwd, is niet achterhaald. De verspreiding zal
vanuit Frankrijk via Vlaanderen tot in onze
streken hebben plaats gevonden. Het is volgens
mij geen loze veronderstelling dat Jan van
Henegouwen van Beaumont, die in 1308 werd
beleend met de ambachtsheerlijkheid Noordwijk,
voor de bouw van de eerste Noordwijkse
korenmolen verantwoordelijk is geweest. Vast
staat dat er in 1314, en hoogstwaarschijnlijk al
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voor die tijd, te Noordwijk een korenmolen in
bedrijf was. Dit blijkt zonneklaar uit de door
Willem Baertensone vervaardigde rekening over
de goederen van Jan Beaumont in Holland van
het jaar 1316-1317.¹
Daarin noteerde hij onder de inkomsten dat een
zekere Lemmetiaen over het jaar 1314 nog 42
schellingen achterstallig was op de rentebetaling
van de molen “in Nortich” . Tot en met 1323
varieert de jaarlijkse pachtsom voor de halve
molen van 7 ₤ 15 sc. tot 10 ₤. Het laatste bedrag
werd in 1319 betaald door Hannetiaen den
backer. Klaarblijkelijk werden korenmolens voor
één of meer jaren aan de hoogst biedende
verpacht, want in 1321 is de eerder genoemde
Lemmetiaen pachter van de molen te Beverwijk,
hoewel hij in 1322 nog achterstallig is in het
betalen van de pacht voor de Noordwijkse
molen. Merkwaardig is dat bij de verpachting
steeds sprake is van de ‘halve molen’. Hieruit valt
op te maken dat er een tweede partij bij de
eigendom van de molen betrokken was.
Ook bij de uitgaven is de molen een jaarlijks
terugkerende post. Zo ontving Willaems
Roelofssoen in 1316, voor geleverde materialen
en verrichte reparaties aan de molen, een bedrag
van 3 ₤, terwijl de herstelkosten in 1319 6½ ₤ en
in 1321 op 5½ ₤ uitkwamen.
Vanaf 1323 volgt een periode van 34 jaar waarin,
voorzover mij bekend, geen manuscripten met
betrekking tot de Noordwijkse lenen van de
Graven van Blois zijn nagelaten. Vanaf 1357
werd de boekhouding op de oude voet hervat.
Het verhuren van de halve molen bracht in dat
jaar 15 ₤ op en de kosten van de jaarlijkse
reparatie bedroeg 7 ₤ 8 sc. Ook hier wordt
gesproken van de halve molen, wat nogmaals
aangeeft dat de molen slechts voor de helft
eigendom was van de graaf. Vanaf 1357 tot 1400
wordt gesproken over “mijns joncheer of mijns liefs
heeren halve molen” . In geen van de tot dusver
geraadpleegde rekeningen wordt gerept over
plaats of omgeving waar deze molen heeft

gestaan, maar uit latere gegevens wordt duidelijk
dat we hier met de zuidmolen van doen hebben.
In de rekeningen van 1363 tot en met 1366 is er
sprake van dat de graaf 2 halve molens bezit. Ze
worden omschreven als
“item van der halver molen daer wouter bins dat
weder deel of heeft met
item van der halver molen die minen heer ane
comen is van baernde VI lb
item afterstalle van dirc hughen soon van dat molen
die berents was VI lb
Wouter Bins is hier dus mede eigenaar van de
zuidmolen, terwijl een zekere Baernde eigenaar
was van de nieuw gebouwde (noord)molen. De
door Dirk Hugenzoon betaalde 6 ₤ zou kunnen
betekenen dat Dirk Hugenzoon in plaats van
Baernde het voorgaande jaar mede eigenaar van
de noordmolen is geworden.²
De noordmolen werd, met toestemming van Jan
van Blois, in 1357 gebouwd door “beernde gryeten
zoene nu tertijt onsen scoute in noertich” . Toen de
molen begin 1358 voltooid was, droegen “ flores
van der boechorst ende ghijsebrecht sijn brueder
heren flores kinder van der boechorst” de eigendom
van de molen op aan Jan van Blois. Floris en
Gijsbrecht verkregen daarop de molen tot “enen
onversterfliken leene behoudenlijc dat wi des wijnts
in onsen voersz ambochte ghebruken moghen na
allen onsen ghenoeghe”.³
Na 1367 ontving de graaf geen bijdrage meer van
de noordmolen en verdween deze molen uit de
rekeningen.
Vanaf 1374 worden de jaarrekeningen met
betrekking tot de molen uitgebreider
bijgehouden. Er staat dan onder andere in
beschreven dat een zekere Volquijn in het
voorgaande jaar een bedrag van de pachtsom
heeft ingehouden, zijnde de bijdrage van de graaf
voor het onderhoud van de molen. De halve
molen is dat jaar verhuurd van “kerstavent lest
gheleden tot alre heilighe daghe toe dats I termijn
van XLIIII weken ende I dach. Deze periode is met
15 dagen
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ingekort wegens stilstand van de molen, zodat er voor
42 weken pacht betaald moet worden. Dat jaar is in
totaal “van tymeringhe van tymerluden van knapen
loen van horen cost ende van yserwerck an
mijns heren molen te noertwiic XIIII lb XIX sc V dn”
betaald, waarvan de helft voor rekening van de
graaf komt, zodat slechts 7 ₤ 9 schelling en 8
penning pacht overblijft.4
In 1388 trad molenaar Jan Willemsz in vaste
dienst van de graaf. Zijn taak bestond, naast het
graanmalen, uit reparaties aan de molen die
minder dan 1 dag arbeid vergden. Evenals de
bode en duinwaarder kreeg hij, tot weder
opzeggen van de graaf, jaarlijks een rok ter waarde
van 58 schelling. Of zoals in het manuscript
geschreven staat: “jan willemsz om dat hi die
voirseijde molen bewaert heeft ende
bewaren
zal van alle tymmeringhe dat min is dan I dach
werck siaers een rocke dat duren zal tot mijns liefs
heren weder zegghen daer of nu tot desen jare LVIII
sc.”5
Enkele jaren later wordt nog een Claes
Vrankenzoon als molenaar genoemd, maar na het
overlijden van Gwijde van Blois in december
1397, vervielen de Bloise lenen, waaronder de
zuidmolen, aan de graven van Holland. Onder
het bewind van hertog Albrecht van Beieren werd
de administratie van de voormalige leengoederen
nog 3 jaar voortgezet. Daaruit komen we te weten
dat in 1399 op de molen een dodelijk ongeval
plaats vond. Een zeeman (een man uit Noordwijk
op zee?), staande op de molen, liet een zak meel
uit zijn handen vallen, die ongelukkigerwijs op
een knecht terecht kwam ten gevolge waarvan hij
is overleden. De familie van de dode waren
vergevensgezind en tevreden gesteld met een
vergoeding van 8₤ afkomstig
“van sinne
lantwinninghe”, ofwel uit de opbrengst van zijn
land.6
In 1400 is de molen vrijwel geheel vernieuwd. Dit
volgt uit de rekening van dat jaar, waarvan het
totale bedrag uitkwam op 108₤ 12 schelling 4
penning. In de rekening aangegeven als “summa

summarum vander tymmeringhe an mijns liefs
heren molen te noertich an comans ghelde CLXIX lb
XII sc IIII d comt an paymente mijns heren scilt voer
een lb gherekent CVIII lb V sc II d.”
Het grootste bedrag werd besteed voor de
aankoop van hout in Dordrecht. Voor het
vervoer naar Leiden werden 2 schepen gehuurd
en te Leiden werden 12 mannen aangenomen die
het hout ontscheepten. Te Noordwijk werden 8
mannen gehuurd om in Leiden het hout op
wagens te laden en te Noordwijk wederom te
lossen. Deze post geeft een fraai inzicht van wat
een daggelder rond 1400 verdiende. In de
rekening beschreven als
“item twalef man te leyden ghehuert die dat hout
daer ontsceepten elc man IIII groten facit XXXII sc
item van noertich te leyden ghevoert VIII man die
dat hout uten scuyten wonnen elc man op sijns selfs
cost VI sc facit XLVIII sc item ghehuert te noertich
achte man vier daghen lanc die dat hout te leyden
holpen waghenen ende voert te noertich
ontwaghenden elkes daghes elc man op sijns selfs cost
VI sc facit IX lb XII sc”7
Het dagloon bedroeg dus 4 schelling plus 2
schelling voor levensonderhoud. De timmerman
Vranc Claeszoon ontving 22₤ als loon voor zijn
aan de molen verrichte werkzaamheden.
Tot begin 1430 blijft de molen onder beheer van
de grafelijkheid. Daar komt een einde aan als Jan
van der Boekhorst op de 4e januari van dat jaar
een pachtovereenkomst voor de molen afsluit met
Margriet van Bourgondien, die op dat tijdstip
douairière van Noordwijk is.
De pacht gaat in
opte heylige derthiendage nu
naestcomende ende die vanden selve tijt voirt in sake
ende in dake op minne cost ende sorge staende
houden ende doen houden “.8
Zodoende draagt Jan van der Bouchorst vanaf de
6e januari de verantwoording voor het
onderhoud en de kosten van de korenmolen. De
jaarlijks te betalen pacht bedraagt “XII goede
gouden ingelsschen nobels elcx wegende IIII ½
ingels payment.” Van de “luden ende gemeynen
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Links de Zuidmolen. Ets door J.C. Brouwer 1799
buyren van noirtich ende van dair omtrent die hoir
koren aldair ter selver molen brengen dat selve koren
sal doen ende laten malen op dat gerechte mulster of
vat dair of te nemen na ouden costumen ende
gewoente.” Mulster of vat is de benaming van de
hoeveelheid meel die de molenaar uit een zak
meel mag scheppen, indien iemand het maalloon
niet met geld kan betalen.
Toen Jan van der Boekhorst in 1439 door
Margriet van Bourgondien beleend werd met de
ambachtsheerlijkheid van Noordwijk, stond
daarbij vermeld dat “die wijndt ende onse molen tot
noirtich” tevens onderdeel uitmaakte van het
leen.9In een aanvullende akte belooft Jan van der
Boekhorst dat hij de jaarlijks verschuldigde
pachtsom van 12 engelse nobels aan Margriet van
Bourgondien zal blijven betalen. Bij de

bevestiging van het leen door graaf Filips, hertog
van Bourgondien, bleef Jan van der Boekhorst in
het bezit van de molen.¹0
Jan van der Boekhorst overleed in 1450.
Normaliter zou zijn oudste zoon, Jan van
Noordwijk, het erfleen van de molen verkrijgen.
In dit geval verliep dat anders, omdat de
grafelijkheid een proces had aangespannen
wegens de onrechtmatige aanspraken die Jan van
der Boekhorst had gedaan op diverse erflenen. Bij
de uitspraak in het geschil op 31 januari 1457
werd Jan van Noordwijk wegens zijn goede
diensten alsnog beleend met onder andere “die
ambochtsheerlicheit van onsen dorpe van noortich
mit den wijnt ende zut moelen aldair”. ¹¹
Op 20 november 1478 verlijftocht Jan van
Noordwijk, heer van Noordwijkerhout, Agnes
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Molenaarshuisje aan de Offemweg. Fotoarchief: gemeente Noordwijk
van Rijn, zijn wettige vrouw, met de mindere
helft van de ambachtsheerlijkheid van
Noordwijk, waaronder het dorp van
“noortich
mitden wint mitder zuytmolen” en “noch ander
minre helfte van die noortmolen”.¹²
Bij de stichting van de noordmolen in 1357 was
deze verleid aan Floris en Gijsbert van der
Boekhorst en is daarna steeds onder de familie
Van der Boekhorst gebleven. Jan van Noordwijk
kwam in het bezit van de noordmolen bij
overdracht door Jan van der Boekhorst, zijn
zwager, op 29 november 1466.¹³
Februari 1502 kwam Jan van Noordwijk te
overlijden. Ondanks zijn 3 huwelijken was hij
kinderloos gebleven. Om het leen in de familie te
houden, had hij dit bij testament vermaakt aan

de nog minderjarige zoon Jan van zijn oudoom
Dirk van der Does. Zo kwam “die amboicheerlicheit
van onsen dorpe van noirtich mitden wind ende
zuytmoelen” in het bezit van Jan van der Does.
Hij was de vader van Janus Douza.¹4
De financi ële toestand van de familie Van der
Does was bepaald niet rooskleurig, want in 1525
verkoopt Dirk van der Does aan Gerrit van
Lochorst een eeuwige, erfelijke losrente van 20
pond jaarlijks, losbaar tegen betaling van 320
pond. Jan van der Does trad hierin op als borg
voor zijn vader en stelde tot zekerheid van de
lening “tot speciael ijpoteke de ambochtsheerlicheijt
vanden dorpe van noortich mit windt ende molenen
aldaer”.¹5 Op een blanco stuk van de akte staat
dat Jan van Noordwijk (en van der Does) de
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lening in 1536 heeft afgelost.
Na het overlijden van Jan van der Does senior,
wordt Jan van der Does van Noordwijk junior op
22 januari 1551 beleend met
“die
ambochtsheerlicheijt van onsen dorpe van noortich
mitten winde ende zuijtmolen aldaer”
en “die
wintmolen staende ande noortzijde van noortich”.
Wegens onmondigheid van Jan van der Does
heeft zijn oom Warnaer van der Does voor hem
hulde, eed en manschap gedaan.¹6
Na het vertrek van de Spanjaarden werd Jan van
der Does op 6 april 1604 door de Ridderschap en
de Staten van Holland opnieuw beleend met zijn
voormalig grafelijke lenen, waaronder de noorden de zuidmolen.¹7
Tot 1788 bleef er in de beleningen sprake van een
noord- en zuidmolen. Wat de zuidmolen betreft
was dit een loos gebaar, daar deze molen eind 16e
eeuw voorgoed is verdwenen.
In 1556 werd de noordmolen nog voor 16 gulden
verhuurd aan Dirck Jansz en de zuidmolen voor
30 gulden aan Adriaen Cornelisz Pater.¹8In 1561
werd voor het laatst melding gemaakt van de
zuidmolen. Toen huurde Adriaen Cornelisz
molenaer deze molen voor 30 gulden en 2
kapoenen.¹9
Waar is de zuidmolen gebleven? Op 30 november
1575 verklaart Cornelis Claesz., molenaar, als
man en voogd van Lijsbeth Harmans dochter,
voor schepenen van Leiden, dat zij enige tijd
terug van jonkheer Jan van der Does heer van
Noordwijk “gecoft heeft zeeckere wintmoelen de
welcke in den ambachte ende heerlicheijt van
Noortwijck staende was”.²0
De koopsom bedroeg 900 gulden. Zij heeft deze
molen afgebroken en daarna opgebouwd te
Leiden “in’t noordeijnde dicht aen de
Wittepoorte”. Volgens de plaatselijke
overlevering zou in of nabij deze molen
Rembrandt van Rijn geboren zijn en zou Lijsbeth
Harmansdochter de grootmoeder zijn van
Rembrandt. Andere bronnen beweren dat
Elisabeth van Tetrode, gehuwd met Willem
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Zuijtbroeck, een der grootmoeders van
Rembrandt is.²¹
Nog een andere versie verwijst naar een
grootmoeder afkomstig uit de Zuidbroek onder
Delft. Het zal je kind maar wezen.
Waar het echter om gaat is dat, volgens mij, de in
1575 verkochte molen de zuidmolen is en niet de
noordmolen zoals door Kloos is betoogd. In mijn
artikel De Noordwijkse Korenmolens, geplaatst
in Kernpunten 66, is daarover nadere uitleg te
vinden.
1 Nationaal Archief. Archief Graven van Blois,
inv. nr. 248.
2 Idem, inv. nr. 255.
3 Idem, inv. nr. 1 fol. 71v/72.
4 Idem, inv. nr. 263.
5 Idem, inv. nr. 278.
6 N.A. Graven van Holland, inv. nr. 1782.
7 N.A. Graven van Hollands, inv. nr. 1784.
8 N.A. Leen er Register Kamer, inv. nr. 60,
fol. 24v/25r.
9 N.A. LRK, inv. nr. 60, fol. 64/65.
10 N.A. LRK, inv. nr. 114, fol. 149/150.
11 N.A. LRK, inv. nr 116, fol. 60 e.v.
12 N.A. LRK, inv. nr. 119, fol. 1v./12r.
13 N.A. LRK, inv. nr. 117, fol. 30v.
14 N.A. LRK, inv. nr. 122, fol. 31v.
15 N.A. LRK, inv. nr. 124, fol. 70/71.
16 N.A. LRK, inv. nr. 127, fol. 72v/73r.
17 N.A. LRK, inv. nr. 136, fol. 347r.
18 N.A. Toegang 3.01.03. Inv. nr. 1051. 10e
penning 1556.
19 N.A. Toegang 3.01.03. Inv. nr. 1372. 10e
penning 1561.
20 RAL. Toegang 508, inv. nr. 67, fol. 323.
21 Internet: Rembrandt van Rijn is een
kleinzoon van Elisabeth van Tetrode.
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De Duinweg een openbare weg?
Leo van de Meer
De kantonrechter te Leiden meent van niet. De kantonrechter – plaatsvervanger mr. M.B. Vos
heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van E.A. (E. Admiraal) te Noordwijk aan Zee,
aan wien ten laste was gelegd ter zake, dat hij te Noordwijk aan Zee, in Mei 1927, in ieder geval
in de loop van 1927, zonder vergunning van Burgermeester en Wethouders en zonder
inachtneming der door hen gegeven voorschriften aan den openbaren, verharden Duinweg,
palen heeft geplaatst en deze daar nog op 18 October 1927 heeft geplaatst gehad;

Foto: P.R

althans dat hij te Noordwijk aan Zee in Mei 1927
of tussen Mei en 18 october 1927 zonder
vergunning van B.& W. den openbaren Duinweg
heeft afgesloten door daar op of bij zijn erf een
draaihek te plaatsen, door middel waarvan hij het
verkeer over dien weg belette of ieder oogenblik

kon beletten; Verdachte is van het hem ten laste
gelegde vrijgesproken op grond van navolgende
overwegingen; dat de verdachte bij monde van
zijn raadsman Mr. P.E. Briet heeft erkend de hem
ten laste gelegde feiten, onder ontkenning dat de
vervolg blz.27

Vissersjongen, L. Klein Diepold
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van het middengebied. Een uit de oude schoenendoos, de tweede later gemaakt
vanaf dezelfde standplaats.

Foto: Rudolf Tappenbeck
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Sjaan van Kekeren-Brouwer met de
sieraden van een Noordwijkse boerin.
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Een vissig wezen

Karel Kok

Een beetje domme meid met visse-armen.
Ze heeft haar borsten ook verkeerd ontblood,
door een geschubde rok, wel sexy maar onnet.

Zij is niet helemaal gelukt, maar toch wil dit
meerminnege portret
uw aandacht en uw minnezin opwekken.

Er is heel weinig om mij op te warmen
en haar tepels zijn me iets te groot.
Het lichaam eindigt in een soort pissebed.

De ronde vormen zijn er nog een beetje, maar
ligt ze in uw bed,
dan prikken al die punten als gekken.........
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jn de dagvaarding genoemde weg, waar in hij
palen en een hek heeft geplaatst, zou zijn een
openbaren weg; dat de telastelegging slechts dan
bewezen is, in verband met artikel 25 der
Algemeene Politie verordening voor de gemeente
Noordwijk, zooals deze thans luidt, indien
vaststaat de openbaarheid van vorengenoemde
weg;
dat wij van mening zijn dat door het onderzoek
ter terechtzitting niet is komen vast te staan en
niet voldoende is bewezen dat vorengenoemde
weg zou zijn een openbare weg; dat weliswaar op
den legger der wegen en voetpaden in de
gemeente Noordwijk vastgesteld door den Raad
der gemeente Noordwijk op 6 Juni 1873, ons ter
terechtzitting overgelegd, voorkomt “de

derhalve aan het toekennen van de kracht van een
vermoeden, aan bovengenoemde legger kan
worden getwijfeld waar de Duinweg in de legger
vermeld staat als eigendom van de gemeente
Noordwijk, terwijl de juistheid daarvan wat
betreft den bij dagvaarding bedoelde weg, aan de
hand van ons openbare verkooping van de
bouwmanswoning “Puik en Duin”voor ons
geenszins vaststaat; dat het door de raadsman van
verdachte opgeworpen verweer, dat de in de
legger van vermelden “Duinweg”een andere weg,
n.l. een thans niet meer bestaanden weg boven de
duinen zou zijn, dan de bij dagvaarding bedoelde
Duinweg, welke onder langs de duinen loopt,
daargelaten kan worden, omdat wij tot niet –
openbaarheid van den bij dagvaarding

Op bijgevoegde foto’s van de bouwmanswoning Puik en Duin, kunt U zien, dat de Duinweg over het erf
liep vn de boerderij, tussen de hooibergen door. Ook hadden de boerderijen vroeger aan de Duinweg
uitweg naar de Boerenburgerweg/Buurweg, ook de woning “Kijkduin”en de boerderij van Volkert en
Jeroen Vink heeft gestaan vlakbij waar nu de “Instuif“ staat. Ook de boerderij van Volkert en Jeroen
Vink. Van Puik en Duin is nog goed de uitweg naar de Buurweg te vinden. Ook de oude Duinweg die
wordt genoemd is als men gaat kijken terug te vinden.
Duinweg”, nader bij dien legger omschreven en
dat de door ons bij terechtzitting onder eede
gehoorde getuigen Deelen, secretaris, Jhr van
Panhuys, Burgemeester der gemeente Noordwijk
de openbaarheid van die weg hebben beweerd,
doch dat op die enkelen grond niet door ons de
openbaarheid kan worden aangenomen, terwijl
bovendien de hieronder nader te noemen ter
terechtzitting ons gebleken omstandigheden
tegen openbaarheid pleiten;
dat wij van mening zijn omtrent de betekenis van
den “legger”dat aan den legger slechts een
vermoeden omtrent openbaarheid van wegen
mag worden toegekend, indien vaststaat dat de
legger met voldoende nauwkeurigheid is
opgemaakt, behoudens tegenbewijs;
dat nu allereerst van de nauwkeurigheid van, en

genoemden weg kunnen beslissen op de
navolgende gronden, zodat uit dien hoofde
genoemd verweer van geen betekenis meer is;
dat deze gronden zijn de navolgende
omstandigheden, welke zijn komen vast te staan
door de ter terechtzitting, onder eede afgelegde
verklaringen der na te noemen getuigen en wel:
1e van de getuige Parlevliet, Warmerdam,
Nulkes, van der Meer, Duivenvoorde, van der
Bent, Jhr. van Panhuys, die ieder voor zich, doch
eensluidend hebben verklaard de omstandigheden, dat zich sinds jaren op de weg meerdere
hekken hebben bevonden en zich nog bevinden.
Dat nu wel Jhr. van Panhuys heeft verklaard, dat
deze hekken steeds door de gemeente zijn
gedoogd, doch het zich bevinden van hekken op
een weg onverenigbaar is met de openbaarheid en
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Foto: P.R

de gemeente bij werkelijke openbaarheid sinds
jaren de verplichting zou hebben gehad, deze
hekken te doen verwijderen;
2e van de getuigen Deelen, van der Meer, van der
Bent en Jhr. van Panhuys, die ieder voor zich,
doch eensluidend hebben verklaard, de
omstandigheid, dat de gemeente Noordwijk
nimmer eenig onderhoud aan den weg verricht
heeft, daarentegen gedoogd heeft dat verdachte er
op eigen kosten een deel van de weg heeft
verhard;
Dat voorts niet is komen vast te staan, dat de weg
gebruikt wordt door anderen dan de aan den weg
grenzende naburen en wij mede om die reden den

weg niet – openbaar, doch een als bedoeld in
artikel 719 Burgerlijk Wetboek achten;
Dat door genoegzaamheid dezer gronden,
hetgeen verder ter terechtzitting verklaard en
opgeworpen is, gepasseerd kan worden. Gezien
artikel 352 Wetboek van Strafvordering:
Rechtdoende in naam der Koningin:
Verklaren niet bewezen, dat de verdachte de hem
tenlastegelegde feiten heeft begaan. Spreken hem
vrij.

Geen extra tramstel
Destijds heeft het gemeentebestuur op aandringen van het raadslid Van Rhijn bij de NZHVM
verzocht om in overweging te nemen om tussen 17 en 18 uur het tramverkeer tussen Leiden en
Noordwijk uit te breiden.
In de dinsdag j.l. gehouden raadsvergadering deelde de voorzitter mede, dat de NZHVM bericht heeft,
dat na een onderzoek is gebleken, dat een extra tramstel tussen 17 en 18 uur niet nodig is. De
maatschappij zal echter de situatie met aandacht blijven volgen.
(Uit: ‘De Zeekant’ van vrijdag 28 februari 1958)

Blauwdotter nr. 150 29

Scheepshout

Michel van Dam

Scheepshout als bouwmateriaal voor huizen is een interessant gegeven. De visvangst was de
levensader van kleine, en vaak arme, gemeenschappen aan de kust. Het is dan ook boeiend te
ontdekken dat de sociaal economische historie van deze dorpen terug te vinden is in de
bouwhistorie van de dorpen. Immers, delen van de schuiten, die zorgden voor het
bestaansrecht en de groei van deze dorpen, werden na verloop van tijd onderdeel van het
gebouwde dorp.
De bomschuit
Dat scheepshout als bouwmateriaal voor huizen
werd gebruikt in een vissersdorp zoals Noordwijk
aan Zee, dat van circa 1300 tot 1929 over een
eigen visservloot en enige scheepsmakerijen
beschikte, ligt voor de hand. Het in Noordwijk
grootste en langst gebruikte scheepstype, de
bomschuit, bevatte een kleine vijftig ton aan
kwalitatief hoogstaand hout, voornamelijk eiken.
De traditie van het bouwen van bomschuiten
werd doorgegeven van vader op zoon. Met
uitzondering van enkele mallen voor de
hoofdvormen vertrouwde men geheel op het
timmermansoog. Pas in de jaren dertig van de
vorige eeuw zijn er enkele bouwtekeningen
gemaakt van een Scheveningse bom. Hoewel de
bomschuit een algemeen gebruikte schuit was,
had ieder dorp zijn eigen specifieke ontwerp. De
bomschuit was een vrij plomp scheepstype (met
een lengte-, breedteverhouding van 2:1) dat zo
gevormd was dat het vanuit zee op het strand kon
landen. Voor Noordwijk zeer bruikbaar omdat
het geen zeehaven had. Het keer op keer kunnen
`stranden` van de bomschuiten was dus
praktisch, maar zorgde er ook voor dat een
bomschuit een relatief korte levensduur kende,
ongeveer 13 jaar. De bomschuiten werden
regelmatig opgelapt om ze in de vaart te houden.
Uiteindelijk, als een schuit “op” was werd alles
wat er los en vast aan zat bij opbod verkocht.
Tuigages en netten werden hergebruikt,
bruikbaar hout werd waarschijnlijk in nieuwe
schuiten verwerkt. De onderdelen die voor
scheepsbouw niet meer bruikbaar waren,

bijvoorbeeld omdat er zich vele (nagel)gaten in
bevonden zoals in de scheepshuid en de
dekplaten, werden als erfafscheiding of
brandhout verkocht. Op een aantal oude foto´ s
uit Noordwijk en Katwijk zijn dan ook
schuttingen te zien die uit scheepshuid zijn
opgetrokken.

Scheepshout als bouwmateriaal
Balken en masten die niet meer in nieuwe
schuiten verwerkt konden worden, werden veelal
als vloerbalken in huizen hergebruikt. Zo zijn in
juli 1997 op de begane grond van een huis aan de
Schoolstraat te Noordwijk enkele onderdelen van
een bomschuit onder een vloer gevonden. De
houten vloer was hierop bevestigd. Het door
BAAC uitgevoerde dendrochronologisch
onderzoek naar deze delen, dat in 2006 heeft
plaatsgevonden, heeft helaas geen gegevens over
de ouderdom of de herkomst van het hout
opgeleverd. Eveneens in 1997 is er aan de
Voorstraat in Noordwijk-Binnen (ongeveer één
kilometer vanaf het strand) een kap gesloopt die
uit scheepsonderdelen bestond. Een aardig detail
is dat in de achttiende eeuw een scheepsbouwer
het pand bewoonde.
Dat de kwaliteit van het scheepshout hoog was
bleek bij de sloop van een ander pand in de
Schoolstraat. De balklaag van dit pand bestond
uit delen van een mast. Na de sloop van dit pand
werden deze andermaal hergebruikt. Nu werden
ze vermaakt tot raamkozijnen.
Hout en onderdelen afkomstig van gestrande
schepen en aangespoeld hout, wrakhout, werden
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in de woningbouw hergebruikt. Deze materialen
werden door de strandvonder bij opbod
verkocht. Nog in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw, een tijd met grote woningnood
in Noordwijk, werd door een handig stel een
woninkje uit gejut wrakhout opgetrokken. Voor
dit gejutte hout wordt overigens ook de term
`scheepshout` gebruikt.
Thans is er in Noordwijk één situatie bekend
van scheepshout dat in een nog bestaand gebouw
is verwerkt. Het betreft een laddertrap en
plankenbrug over de dekbalken van een viertal
dekbalkjukken op de zolder van de zeventiendeeeuwse kerk in Noordwijk aan Zee. Deze zijn in
november 2006 door BAAC gedocumenteerd en
worden hieronder beschreven.

De kerk
De sobere renaissance kerk, in de volksmond De
Zeekapel genoemd, bevindt zich in het westelijk
deel van de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee.
Rond 1645 werd grond aangekocht voor het
bouwen van een nieuwe kerk en een pastoriehuis
waarna in 1647 de kerk werd gebouwd. De kerk
staat parallel aan de straat op een rechthoekig
grondvlak met aan de oost- en westzijde een 3/8e
sluiting. Het dak is met gesmoorde Hollandse

pannen gedekt en wordt centraal doorbroken
door een houten klokkentorentje met een
balustrade en een achthoekige lantaarn.

Kapconstructie
De grenenhouten kapconstructie bestaat uit een
viertal dekbalkjukken. Bij de laatste restauratie, in
de jaren negentig van de vorige eeuw, is een deel
van de daksporen vervangen en zijn er enkele
constructieve problemen verholpen. Voor het
overgrote deel is de kap nog in originele staat.
Over de jukken ligt een brug die via een
grenenhouten laddertrap is te bereiken. Op basis
van stilistische kenmerken en de aanwezigheid
van vlotmerken op de trapbomen (de balken
waaraan de treden zijn bevestigd) die ook elders
in de kap zijn aangetroffen, dateert de trap (en
hoogstwaarschijnlijk ook de brug) uit de
bouwtijd van de kapel. De brug bestaat uit drie
eikenhouten delen. Over het tweede en derde juk
ligt een kleine houten vloer waar zich een
laddertrap naar het klokkentorentje bevindt. De
laddertrap die leidt naar het klokkentorentje valt
op basis van dezelfde stilistische kenmerken ook
in de bouwtijd te plaatsen, maar heeft geen
sporen die kunnen duiden op scheepshout als
bouwmateriaal.
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De trap naar de brug
De laddertrap heeft zestien ingeschoven treden
met een gemiddeld formaat van 5 x 13 cm Aan
het voor de trapboom uitstekende deel zijn de
treden afgeschuind, op die plaats zijn ze op de
boom gespijkerd. De bomen hebben een
doorsnede van circa 9 x 9 cm en de afstand tussen
de bomen bedraagt ongeveer 40 cm De
gemiddelde optrede is ongeveer 18 cm
Het merendeel van de traptreden heeft gaten met
een diameter van 3 en 6 cm. Deze gaten houden
verband met de constructie van de houten delen
op het geraamte van het schip. Hier en daar
bevinden zich nog houten nagels en gesmede
spijkers waarmee de delen bevestigd zijn geweest.
Zoals blijkt uit de aanwezigheid van kleine,
gesmede nagels en houtresten bevond zich aan de
achterzijde van de trap een houten schot. Op de
linkerboom is een recente handlijst gespijkerd,
aan sporen op de boom valt op te maken dat er
eerder handlijsten zijn vervangen. Tussen de
elfden de twaalfde trede bevindt zich aan de
buitenzijde van de rechter trapboom een merk
dat ook op de windschoor het derde spant is
aangebracht. Bij de linker trapboom bevindt zich
aan de buitenzijde, tussen de vijftiende en
zestiende trede, een merk dat ook op één van de

gordingen bij het eerste spant te vinden is. Dit, in
combinatie met de nagenoeg vierkante
trapbomen en de afgeschuinde treden, wat tot in
de zeventiende eeuw kenmerkend is voor
laddertrappen, maakt het aannemelijk dat de trap
uit de bouwtijd van de K apel dateert.

De brug
Zoals gezegd is de brug opgebouwd uit drie
eikenhouten delen die over de jukken zijn gelegd.
De delen zijn ongeveer 6 cm dik, 40 cm breed en
wisselend van lengte. Net als de treden van de
laddertrap hebben de delen van de brug gaten
met een diameter van ca. 3 en 6 centimeter,
enkele houten nagels en gesmede spijkers.
Vanwege de breedte van de delen, de diameter
van de houten nagels en omdat de delen niet
geteerd zijn geweest, is het mogelijk dat hier
sprake is van hergebruikte dekplaten. Over het
type schuit waar het hout van afkomstig kan zijn
geweest is het gissen. De breedte en lengte van de
planken kunnen er op duiden dat het een forse
schuit was. Een bomschuit, een haringbuis of een
pink (beide voorlopers van de bomschuit) zijn
dan de meest voor de hand liggende
scheepstypen.
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Het dagboek

Eerste deel.

Gerard de Lange

Het dagboek van Gerardus Cornelis Alkemade (1859-1937)
In 1996 kwam Paul Alkemade
(van de Northgo-tak) in het
bezit van dagboeknotities die
voor hem als enthousiast
genealogisch
onderzoeker
interessante gegevens over
zijn voorvaderen bevatten. In
zijn dagboekaantekeningen
beschrijft Gerard het wel en
wee van het gezin van
Cornelis Alkemade Az (18261877) en Geertruida van Rijn
(1825-1889). Uit dit huwelijk
werden twaalf kinderen
geboren van wie er zes op zeer
jonge leeftijd overleden.
Omdat er in Noordwijk nogal
wat Alkemade-families wonen is
het wellicht goed om met behulp
van een paar genealogische
gegevens te laten zien hoe de
familie van Gerard in elkaar zit.
Zijn grootvader Arie Cornelisz
kan beschouwd worden als de
stamvader van een bekende
Noordwijkse familie van
bloembollenkwekers en
kruidentelers. Zijn vader Cornelis
Gerard Alkemade als jonge kruisheer. Waarschijnlijk is
Alkemade Az . (‘Cees van Arie’)
werkte zich op tot een belangrijke
deze foto kort na zijn priesterwijding gemaakt.
bloembollenkweker en exporteur
vertegenwoordiger in bollen naar Duitsland. Hij
en van zijn zes overgebleven kinderen, allemaal
dankte hier zijn bijnaam ‘de Duitser’ aan. Later
zonen, gingen er vijf, Arie, Willem, Piet, Dorus
begon hij een eigen zaak en trouwde in 1881 met
en Cor bij vader in de zaak. Cornelis sr. zag
Cato Dobbe (‘gouden Kaatje’). In de familie gaat
kennelijk goede mogelijkheden voor export naar
het verhaal dat ze in de kelder een bollenmand vol
Duitsland want hij stuurde Arie en Willem op
gouden en zilveren munten bewaarde. Ze schonk
Duitse les.
de kerk drie naar haar zonen genoemde klokken
In 1870 maakte
Arie zijn eerste reis als
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die in de oorlog door de bezetter werden geroofd
om te worden omgesmolten ten behoeve van de
wapenindustrie. Hun oudste zoon Cor (‘de Bril’)
zette het bedrijf van zijn vader voort. Kleinzoon
Cees heeft de zaak in 1978 opgeheven. Twee
andere zoons, Jan (‘de zwarte’ vanwege zijn
donkere uiterlijk; hij trouwde met Maria de
Groot en woonde in ‘Villa Marie’ aan de
Lijnbaanweg) en Willem (‘de Zwijger’) gingen
eveneens in het bollenvak.
Piet was net als zijn broers Willem en Dorus, niet
alleen bollenkweker maar had ook een groentenen kruidendrogerij. Zijn dochter Maria trouwde
(met kerkelijke dispensatie) met een achterneef
van haar vader, Piet Alkemade , zoon van
Cornelis Alkemade en Johanna van der Meer.
Deze Piet (‘de Biek’, ook wel ‘de Houtluis’
genoemd) richtte in 1924 samen met drie zoons
de ‘Northgo Houtindustrie’ op. Tot 1969 was
het bedrijf gevestigd op de hoek
Lijnbaanweg/Pickéstraat. Zijn broer Cornelis
(Keesie) had een timmer-en aanemersbedrijf in
de Kerkstraat.
Van de jongste zoon, Cornelis Petrus , stamt de
tak ‘Alkemade CP’ af. Hij en zijn zoon ( ‘Arie
CP’) en diens nazaten hadden hun bollenbedrijf
eveneens aan de Pickéstraat.
De zesde zoon, de dagboekschrijver
Gerardus
Cornelis, ging een heel andere kant op. Op 5
augustus 1870 ging hij op elfjarige leeftijd naar
een kostschool in Oudenbosch. In 1887 trad hij
in bij de orde van het H. Kruis en werd in
december 1892 tot priester gewijd. Van 1893 tot
1904 was Gerard zielzorger in Diest (België ) en
van 1904 tot zijn overlijden in 1937 procurator
(econoom/administrateur) van het College St.
Croix in Hannut (België ). Hoewel hij altijd in
België gewoond en gewerkt heeft, kwam hij heel
vaak op vakantie naar Noordwijk en om
huwelijken van familieleden in te zegenen.
Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst van zijn
dagboekaantekeningen.

Herinneringen aan mijn kinderjaren en later.
Nadat men hier op Noordwijk, al zoo wat van
alles ondernomen had, om het dagelijksch brood
te verdienen; door scheepsbouw; Visscherij en
toebehooren, was er nog eene tak van bestaan die
zeer winstgevend was. De lijnbaan of
touwslagerijen. Dat vak werdt daarom zeer belast
én zoo ging, dat vak zoo goed als teniet (J. Kloos).
Noordwijk telde in der tijd 30 Lijnbanen.
1. Februari 1820
Kocht Cornelis Alkemade, van Cornelis
Stegerhoek, de Lijnbaan gelegen aan de oude
Zeeweg tot aan het Dompad.
Die Cornelis Alkemade was mijn overgrootvader.
Hij oefende het bedrijf uit van geneeskundige
kruiden zoeker en teelder. Ook teelde hij veel
rozen tot het trekken van rozenwater. Hij had bij
mijn weten 6 zoons die ik nog allen gekend heb.
Mees (bijgenaamd de Dikke) Piet (bijgenaamd de
Scheelen) Arie, Cees (scheepschtimmerman en
later timmerman) Hein (bijgenaamd pijpie) die
steeds knecht geweest is bij Piet) en Willem
(Timmerman en strater). Mees, Arie en Piet
oefenden later het zelfde vak uit als hun Vader
maar breidden dat vak uit, door het bijteelen en
drogen van groentens en suikerij. In later tijd
legde Mees zich ook nog toe op de tulpenteelt en
Piet volgde hem na.
Arie, mijn Grootvader, bleef wonen op de hoek
van de Lijnbaanweg, aan de Oude Zeeweg, in het
ouderlijk huis. Bleef kruiden telen en deed veel in
suikerij. Hij was gehuwd met Petronella
Dijkman. Zij hadden bij mijn weten twee
kinderen: Cornelis en Maria. Maria is gehuwd
geweest, met Gijs Kroon (smidsknecht). Zij liet
bij haar dood haar man met drie kinderen achter.
Antoon, Pietje en Arie. Zoo zijn die Kroons van
onze familie.
Cornelis (mijn vader zaliger) huwde met
Geertruida Maria van Rhijn van Noordwijk a/Z
en liet bij zijn dood 6 kinderen achter. Arie,
Willem, Piet, Dorus, Gerardus en Cornelis.
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ovens, zoo genoemd, omdat de vloer
Mijn Grootvader van Moeders kant
met vierkanten plavuizen was
was Willem van Rhijn van Zee
belegd. Zij heeft meenige
en mijn Grootmoeder
eerste prijs gewonnen.
Grietje Rietmeijer.
Zij stond dikwijls ’s
Cornelis Alkemade
nachts op om haar
Ariezoon of in de
bloemen nog met
volksmond “Cees
lauw water met
van Arie” had
een spons te
een groote zaak.
besproeien.
Hij had de
Daags daarna
zelfde zaak als
ging Moeder
zijn Vader,
naar buurman.
maar teelde,
Ik mocht altijd
tegen de zin van
mee, naar tantje
zijn Vader, veel
Jaantje, Die was
tulpen. Voor de
het goed eens met
dood zijns Vaders
Moeder, en Moeder
(Grootvader kwam
is er haar steeds
bij ons te sterven) deed
dankbaar voor geweest. Ik
hij al mee aan bollen
heb er dikwijls het een en
veilingen. Dit geld, wat de
ander moeten brengen. Het
veiling opbracht, kwam niet
gesprek kwam weer gauw over
in de zaak, maar… diende om
Gerard Alkemade
de tulpen. Kom Pieterom je
de bollenkraam te vergrooten.
moest toch je tulpen maar aan Kees verkoopen.
Nu woonde er in de buurt: Een ouden buurman,
Je kunt ze immers toch niet meer naloopen. Ja,
Piet van Leeuwen, in de wandeling Pieteroom of
Trui buur, je hebt gelijk. Maar…. Kees denkt,
Pieterom genoemd. Doodgraver van beroep. Hij
woonde achter het huis van Oom Cornelis of van dat ik te veel vraag en anderen zeggen: dat ik te
weinig vraag. Maar als Kees ze hebben wil, heeft
C.P. Deze buurman had een aardig kraampje
hij de voorkeur. Zoo Pieterom! Nauw Kees vindt
nieuwe tulpen en zeer zeldzame! die hij uit zaad
de prijs niet te hoog, maar… hij kan ze niet in
gewonnen had.
eens betalen. O! als het dat is, dan geef ik hem
Vader was die tulpen-scherp. Pieterom vroeg er
voor de helft credit. Dank je Pieterom, dan
nog al geld voor! Het was wel niet te veel, maar
neemt Cees ze zeker. Jaane buur was zoo blij als
de bruin kon het, voor ’t oogenblik, niet trekken;
want Vader zeide tegen Moeder (Moeder was met Moeder. Daags daarna werd de koop gesloten.
Het was in 1863 Ik was 4 jaar, en ging op de
mij bij Jaanebuur en Pieterbroer geweest) Het is
Gereformeerde bewaarschool.
wel niet te veel Trui Maar ik ken ze niet in eens
Wij schrijven 11 Aug 1864. Ik kom van de
betalen. Ik wil de helft dadelijk geven en de rest
Roomsche bewaarschool, die op 8 juli 1863 hoek
na de veiling. Nu kreeg Moeder moed; want die
Lindeplein onder Pastoor Meyer geopend was. Ik
was die mooie nieuwe tulpen zeker, even scherp
ga om 4 uur naar huis. Maar de deuren waren
als Vader. Moeder was eene eerst liefhebster van
gesloten en de luiken van het binne-vertrek,
bloemen. Zij broeide ieder jaar bloemen voor de
slaapvertrek van Vader, Moeder en mij (ik in de
tentoonstelling, op de steene zolder boven de
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krib) waren dicht gehaald. Ik trok ze open, en
zag: een vreemde vent in huis. Ik zette het op een
schreeuwen. Arie komt aangeloopen om mij te
troosten. Geeft mij een paar centen om bij Pietje
Huisman in de bak (nu Wilhelmina-hofje) wat te
gaan koopen. Water en vuur vrouw en snoepverkoopster van de buurt. Ik kocht voor twee
centen roode aalbessen, twee kommetjes vol, in
mijn schort. Een beetje daarna, kwam oude
vrouw Verkade mij halen en zeide: Gerardus kom
eens gauw mee: Je heb een broertje gekregen. Ik
was niks in mijn schik. Ik had liever een zusje
gehad. Ik ging mee en kneep mijn aalbessen zoo
fijn, dat mijn heele schort geverwd was. Mijn
handen waren een en al aalbes. Ik werd op
geknapt en mocht even Moeder zien. Moeder gaf
mij een dikke zoen en zeide: Nauw mag je met
Arie meê rijden om Vader van Piet Gijs te halen.
Dat was een buite kansje! Arie nam mij graag
meê. Wij kwamen op tijd. Vader stapte uit de
trein en ik vloog naar hem toe. Hij pakte mij op,
gaf mij een zoen en een zakje lekkers. Arie was bij
het paard gebleven. Vader zette mij in de tentwagen en vroeg aan Arie; hoe is het thuis? Nauw
dat had je ons toch ook wel kunnen zeggen. Om
drie uur zat ze nog in de schuur en om 4 uur was
alles afgeloopen. Zoo! nu daar hadden jullie niks
meê noodig. Maar wat is het ? Een jongen! des te
beter! ik heb liever jongens dan meiden. Vader
stapte in en ging naast Arie zitten. Hij sprak over
zijn reis en vertelde; dat hij nog een partij tulpen
gekocht had en dat hij bij Toombergen geweest
was om geld te halen om Pieterom te betalen.
Arie was tevreden.
In 1865 wordt Vaders naam in de heele
bollenstreek bekend. Er wordt een
bloemenveiling aan gekondigd met aanbieding
van veel nieuwe tulpen. Van de aangekochte
tulpen, van Pieterom, worden eenige regels van
de grootste partijen aangeboden, op deze veiling.
Oude Toon (Antoon Roozen) van Overveen was
in de wolken. Hij kwam wel driemaal bij
Moeders, en zeide: Trui wat een volk, wat een

volk! Ik was er ook bij en hoefde niet naar school.
De verkooping was op de tuinderij (Taanderij).
Door Piet worden er lange goudsche pijpen
aangeboden. Dorus loopt met een komfoort met
een gloeiend kooltje er in. Dat komfoort is
geleend bij Arie Gordijn de Schipper, het stond
geregeld op tafel in de roef van de schuit als wij
naar Leiden of Haarlem vaarden (Ik ben ééne
keer mee geweest naar de aardappel markt in
Haarlem. Zondag ’s middags voer de schuit om 5
uur van de hoek of Noordwijker hoek af. Arie
zette mij in een hoekje.) Ik sliep gauw in en werd
in Haarlem wakker. Willem heeft tabak en
sigaren (8 om een dubbeltje) Om 12 uur nemen
direkteuren en koopers een beetje rust. Jan
Breelesbergen (ook aanzegger v. dooden) de
roeper, kondigde eerst aan; dat de verkooping
om 2 zou worden voort gezet. De direkteuren
kwamen bij ons in huis. Toon Roozen nam mij
op zijn knie. De koopers zaten in het pakhuis.
Men deed zich overal te goed aan kadetjes met
kaas. Bij de direkteuren stonden ook
krentebroodjes op tafel. De koffie was gezet in
het kookhuis en het fornuis stond boorende vol.
Het gaat er alles vroolijk na toe. Arie en Willem
zijn in de wolken. Om twee uur herbegint de
verkooping. De direkteuren met den stok (groen
geverwd met een wit knopje er op) in de hand;
Vader met de Notaris (Kranen van Warmond)
voorop. De roeper Jan Breeles—bergen (tevens
doodbidder) overschreeuwd ze alle maal en zet de
verkooping in. De jeneverflesch gaat rond en
Vader springt van bed tot bed.
Tusschen 4 en 5 is de verkooping geeindigd.
Vaders naam is gemaakt. Als zijnde een van de
beste kweekers van de bollenstreek. Het is een
goeden dag geweest voor zijn beurs en een
onvergetelijken dag voor zijn nageslacht. De
zaken gaan goed in 1866 wordt weer een groote
veiling gehouden. Piet komt in ’t vak. In 67
wordt Vader Direkteur en koop voor zichzelven
dat jaar, veel Hyacinthen. Vader had ook nog
eenige nieuwe Hyacinthen gewonnen en Antoon
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Corrie Grevers-Alkemade :
“De foto van mijn moeders
heeroom Gerard (in reiscostuum circa 1910) heb
ik van oma gekregen. Het
was toch zo’n leuke man,
die altijd in augustus met
vakantie bij oma kwam;
hij bracht dan steeds
Belgische babbelaars mee.
De kinderen stonden dan
om hem heen om te luisteren naar zijn verhalen,
waarna we dan die babbelaars kregen. Zijn
rechterduim had een ronde
nagel, waarover hij altijd
snel met zijn gebogen wijsvinger wreef. Gek dat ik dat
nog zo goed weet".

Roozen (oude zoon) doopt er een met de naam
Trui ter eere van Moeder. Nu vermindere
langzamerhand de andere takken van bestaan.
In 1868 halen Arie en Willem geregeld ’s avonds
Duitsche les. Dorus zit in de hoogste klas, bij
Meester Kemkus, behaald de Eerste Prijs en gaat
met de vacantie van ’t school af en komt ook in ’t
vak. Ik ben op de gemeente school en zit in de
klas bij Mijnheer Verloop van Zee. Cornelis gaat
op de bewaarschool hoek Linden plein. Moeder
gaat geregeld naar de schuur. In 1869 stuurt
Vader mij naar de fransche school bij Mijnheer
van den Brug in de Kerkstraat, gelegen op de
tweede verdieping van het tegenwoordige huis
Krol.

In Oktober of iets vroeger, toen de druktens wat
over waren, ging Vader op een goeden dag,
zonder Willem, bij een familie in Duitschland te
plaatsen voor de Wintermaanden om het Duitsch
te leeren spreken. Zij kwamen behouden en wel
te Zevenaar aan. Moesten daar eenige tijd
wachten op een trein voor Duitschland. Nu
schoot het Vader te binnen, dat er in Zevenaar
een zekere Mijnheer Geelhoed woonde, die
vroeger Op Noordwijk een kostschool gehouden
had. Hij zocht Mijnheer Geelhoed op, die hem
hartelijk ontving en met veel belangstelling naar
Noordwijk informeerde. Ook gaf hij aan Vader
een aanbeveelingsbrief meê, voor de Meester van
Emmerik. Mijnheer Burger las eerst de
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aanbevelingsbrief en ontving hem met veel
voorkomendheid. Na wat over en weer praten,
kwamen Vader en de Meester gauw over een.
Arie en Willem bleven bij Mijnheer Burger in de
kost. Zij moesten de lessen in zijn school volgen
en kregen buiten de lessen spreekles of
conversatieles. Arie had het op die schoolbanken
niet erg begrepen. Hij was al over de twintig!
Vader kwam de volgende dag weer thuis. Zoo
gingen er 3 à 4 maanden voorbij. Zij schreven
dikwijls en waren goed tevreden, ook over de kost
en het huishouden. Tegen Nieuwjaar kwamen zij
thuis, met een mond vol Duitsch en ieder met
een groote Duitsche pijp.
In Februari, Maart 1870 ondernam onze Arie zijn
eerste reis om de bolletjes, Hyacinthen en tulpen,
aan de man te brengen. Het ging goed en Arie
stuurde al aardige bestellingen naar huis hij was al
aardig diep in Duitschland doorgedrongen. Ik
hoor Vader nog zeggen, onder het eten was er
juist weer een brief gekomen, “Dat had ik niet
gedacht, het gaat heel goed, meê geeft Vader de
brief aan Willem over, weer 3 flinke bestellingen.
Maar…. O Wee! Op 19 juli 1870 verklaart
Napoléon den oorlog aan Pruisen. Het heele land
in rep en roer, Arie zwierf rond van stad tot stad
en moest zich dikwijls schuilhouden. Eindelijk
raakt hij, door de opmarsch van het leger naar
Sédan, in Sédan. Deze stad wordt omsingeld en
zoo gebombardeerd dat Napoléon verplicht was
zich over te geven met 100.000 man. De 2 Sept
1870 zat Napoléon in de val en onze Arie? bij een
bakker in de kelder!
De oorlog was afgeloopen! Frankrijk moest 3
millearden betalen. De Pruisen belegerde Parijs
tot dat die schuld zou betaald zijn. Parijs gaf zich
over op 18 Jan. 71. Moeder was niet te troosten.
Of Vader al zeide: Och mensch wees toch gerust.
Hij is immer geen kind meer. Maar….Vader bad

’s avonds het avond gebed voor en dan badt hij
speciaal voor Arie. Hij dacht dus ook wel aan
hem, en Moeder drukte mij, als ik ’s morgens
naar de kerk ging, altijd op het hart: vergeet Arie
niet! Arie was op zijn terug reis ging hier en daar
nog aan, maar kon geen zaken meer doen. De
oorlog had de menschen te veel gekost. De
bestellingen van 70 zijn wel uitgevoerd, maar de
centen kwamen niet gemakke-lijk binnen. Ik
herinner mij nog, dat Arie mij om een volmacht
schreef om nog geld van 70 te kunnen
ontvangen. Hoe groot dat bedrag was, weet ik
niet! ik heb er nooit een cent van gezien. Dat was
na Moeders dood dus in 1889 of daarna.
Vader stuurde aan Arie een brief, post restante,
aan een postkantoor door hem opgegeven, en zoo
vernam hij, dat ik op 5 Augustus 1870 op
kostschool gegaan was in den Oudenbosch. Arie
maakte hiervan gebruik om mij op te zoeken. Ik
ging geweldig te keer, en wilde meê naar huis. Hij
beloofde mij, dat hij Vaders overspreken zou.
Vader en Moeder kwamen mij voor ’t eerst
bezoeken op 26 Januari. Toen ging alles goed. Ik
was zaadvast! Arie heeft mij ieder jaar bezocht tot
Vaders dood, die voorviel in 1877. Vader en
Moeder vierden hun zilveren bruiloft in Februari
(22 Februari). Arie heeft mij gehaald en wij
hebben 8 dagen feest gevierd (zie 1874). Op 26
januari 1877 kreeg ik nog een eigenhandig
schrijven van Vader die mij feliciteerde en mij
vroeg goed voor hem te bidden; want dat hij niet
goed was. 28 Januari kreeg ik een tillegram. Kom
over Vader bediend. Geteekend Arie. Ik ging
dadelijk naar huis. Vader was nog bij volle kennis
en 30 Januari tusschen 9 en 10 uur ’s avonds is
hij gestorven na eerst nog van ons allen afscheid
genomen te hebben. Hij drukte ons op het hart
elkander te blijven beminnen en Moeder te
blijven gehoorzamen en te blijven eere.
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De Boekhorsten en Noordwijk
Frans Angevaare
In Blauwdotter 149 vertellen Gerard de Lange en Willem Baalbergen over Boechorst, een
nieuwe wijk in Noordwijk, waarvan de naamgeving niet duidelijk is. In het artikel is verder
wat verwarring over de verschillende kastelen en heerlijkheden die de naam (al of niet) op
verschillende manieren gedragen hebben, vandaar dat hier de achtergronden nog eens op een
rijtje worden gezet.

Voor een goed begrip waarvoor de namen
Boekhorst en Noordwijk werden gebruikt is het
nodig om nog eens naar het begin terug te gaan.
Nadat in 1231 de twee nederzettingen Noirtich
en Noirtich inden Houte – dus Noordwijk en
Noordwijkerhout – in het oude Northgo onder
verschillende ambachtsheren gekomen waren
verkrijgt Boudewijn van Noordwijk, een zoon
van de ambachtsheer van Noordwijkerhout, in
1272 het land dat gemeenlijk Bouchorst wordt

genoemd, gelegen bij
Nortteke, maar in
werkelijkheid in het ambacht van
Noordwijkerhout.
Boudewijn en zijn leenopvolgers woonden in
deze bosrijke omgeving in een kasteel, dat naar
het gebied Huys te Boekhorst werd genoemd, en
zijn nageslacht ging de naam Van de Boekhorst
voeren. De verschillende manieren waarop je
namen kon schrijven in een tijd zonder
spellingsvoorschriften laten we verder maar even
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buiten beschouwing. De Van de Boekhorsten
namen het wapen van de Van Noordwijks (een
zwarte klimmende leeuw op een zilver veld) over
en voegden daar de rode tong en nagels aan toe.
Nogal verwarrend wordt tezelfdertijd de
ambachtsheer van Noordwijkerhout nog
Van
Noordwijk genoemd, en die van Noordwijk Van
Velsen – terwijl deze ook ambachtsheer van
Beverwijk was.
De “echte” Van Noordwijks waren al
uitgestorven toen één van Boudewijns nazaten,
Jan van de Boekhorst (Florisz.), getrouwd met
zijn achternichtje Hendrika van de Boekhorst, in
de 15e eeuw weer Van Noordwijk aan zijn naam
toevoegde, mogelijk om zich te onderscheiden
van zijn gelijknamige schoonvader en zwagers.
De vader van Hendrika, Jan van de Boekhorst
(Jansz.), was eerder met Offem en de hoge
rechten over Noordwijkerhout beleend en
verkreeg in 1439 ook de lage rechten over
Noordwijk. Hij had uit twee huwelijken drie
zonen die Jan heetten, van wie er één zich Jan van
Noordwijk noemde nadat hij ambachtsheer van
Noordwijk geworden was. Van Noordwijkerhout
had hij toen de hoge rechten, daarom treffen we
hem aan als Jan van Noordwijk, heer van
Noordwijkerhout.
Deze Jan, die uit drie huwelijken geen wettig
nageslacht had maar wel twee bastaardzonen
verwekte die ook Jan heetten, hechtte zoveel
waarde aan de naam Van de Boekhorst dat hij de
bijzondere bepaling in zijn testament liet
opnemen dat Jan van Vliet, kleinzoon van zijn
zuster Hendrika, zich Jan van de Boekhorst moest
gaan noemen als hij de heerlijkheid van
Noordwijk zou erven. Zover is het echter niet
gekomen – Noordwijk ging naar Jan van der
Does (de vader van de naamgever van de
Douzastraat), een andere kleinzoon van
Hendrika. Afgezien van het bekleden van het
schoutambt door een van de zonen van Jan
(genoemd Jan de bastaard van Noortich) en Floris
als baljuw was rond 1500 daarmee al weer de

bestuurlijke rol van de Van de Boekhorsten in
Noordwijk uitgespeeld.
Tot in 1620, toen Nicolaes (niet afstammend van
de Jannen) enkele jaren de hoge rechten over
Noordwijk heeft bezeten. Het was gebruikelijk
dat men pas “heer van …..” genoemd werd als
het om een hoge heerlijkheid ging en Nicolaes
was aldus de eerste en enige Van de Boekhorst die
zich zonder voorbehoud heer van Noordwijk kon
noemen. Zijn vader en zoon heetten Amelis – aan
de eerste dankt de Haagse Boekhorststraat zijn
naam, met de tweede stierf het geslacht Van de
Boekhorst uit.
Bij de belening met het gebied Boekhorst
hoorden ook een ambacht in de Kaag, dat in
1429 de Lage Boekhorst werd genoemd, een
warande aan het einde van Duinschooten en vier
stukken land waaronder een hoge en een lage
weide. Het Kaagse ambacht moeten we zoeken
bij Oud Ade/Zevenhuizen, net onder de
Kagerplassen, en de warande (de term betekent
een besloten jachtterrein) lag binnen het ambacht
Noordwijk, tussen Kraaierslaan en
Langevelderlaan.
Verschillende bronnen gaan ervan uit dat
Boekhorst (inclusief het ambacht bij de Kaag) een
heerlijkheid is geweest met hoge rechtspraak. De
naam Lage Boekhorst is in dat opzicht verwarrend,
en zou in dit geval slaan op de lage ligging ervan
dichtbij het Leidsemeer, terwijl het hoofddeel van
het gebied, toen nog met inbegrip van
duinterrein, ter onderscheid later wel
Hooge
Boekhorst werd genoemd (horst betekent ook een
begroeid, hoger gelegen terrein). Let wel: dat gold
voor de heerlijkheid (het rechtsgebied), niet het
kasteel – dat was gewoon Huys te Boekhorst. In
meters is het verschil in hoogteligging (heden ten
dage) een meter of vijf – niet spectaculair
misschien maar ruim voldoende om in het lage
poldertje natte voeten te krijgen. Tezamen
hadden de beide Boekhorsten een gouden leeuw
op een rood veld als wapen.
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In de 17e eeuw raakte voor de Lage Boekhorst de
naam Vrije Boekhorst
in zwang, om te
benadrukken dat het om een heerlijkheid met
bijzondere belastingregels ging, en in de 18e eeuw
is sprake van de Vrije en Lage Boekhorst . Holland
zat raar in elkaar toen: aan de Lage Boekhorst
grensde een wat groter stuk land, de Vrouweven
geheten, dat bestuurlijk bij Rijnsburg hoorde en
kerkelijk bij Warmond.
Ondanks dat Boekhorst een hoge heerlijkheid
was, wordt het niet op overzichtskaarten (met
name die van Rijnland) als een afzonderlijk
rechtsgebied aangegeven. Dat zal er mee te
maken hebben gehad dat Rijnland die kaarten
vanuit (water)beheersoogpunt liet maken en
daarom alle ambachten weergaf waar het schap
mee te maken had. Een piepklein ambachtje als
Het Zand onder Katwijk staat er bijvoorbeeld
weer wel apart op.

Een impressie van het Huys te Boekhorst in
1587 door Pieter Bruins
In de tijd dat Boudewijn van Noordwijk
Boekhorst in handen kreeg, was er tussen het slot
Teylingen en de stad Haarlem een
aaneengesloten bosgebied met beuken- en
eikenbomen, waar Boekhorst deel van uitmaakte
en ook zijn naam aan dankte (net als
Noordwijkerhout). Over de afmetingen van de
heerlijkheid Boekhorst in dit gebied zijn nogal
ver uiteenlopende gegevens bekend en
uitgezonderd de Lage Boekhorst weten we dan
ook niet precies welk gebied Boekhorst werkelijk
inhield. Volgens Van der Aa zou het
oorspronkelijke Boekhorst een
groote
uitgestrektheid beslaan en de ambachten
Voorhout, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout
hebben omvat. Frappante beschrijving, want dat
is precies het Baljuwschap Noordwijkerhout.
Volgens dezelfde bron zou de Hooge Boekhorst
een oppervlakte van 250 ha beslaan en dat is iets
meer dan 10% van de oppervlakte van de huidige
gemeente Noordwijkerhout – ook veel maar

zeker niet de eerder genoemde grote
uitgestrektheid. Het gegeven uit 1475 dat er 7
morgen (ca. 6 ha) land bij Boekhorst hoorde lijkt
anderzijds weer erg weinig en is misschien alleen
het land dat direct aan het kasteel lag. Het enige
waar we ons verder aan kunnen vasthouden is een
kaart van Pieter Bruins uit 1587 van de landen en
wildernissen van de Boekhorst onder
Noordwijkerhout, waarop ook een aardige
impressie van het kasteeltje, compleet met een
slotgracht en een poortgebouw. De bijbehorende
landerijen vormen een grillig geheel van weiland,
teelland en duinen. Schuin tegenover de ingang
en oprijlaan (linksonder op de afbeelding) die
uitkwam op de Langevelderlaan, ligt nu nog een
weggetje met de naam Boekhorsterweg.
Hoe dan ook hadden deze heerlijkheden niets te
maken met het kasteel in de Boekhorstpolder in
Voorhout. Dat kasteel was wel een tijdlang in
handen van de familie Van de Boekhorst (vanaf
de grootvader van de eerder genoemde Hendrika
en vandaar ook de naam van de polder), maar
heette Boekenburg. Al bij een belening ervan in
1396 wordt het zo genoemd en in een veel latere
belening van 1663 nog steeds, zoals ook op een
gravure van de ruï ne ervan uit 1739.
Van 1610-1615 vervaardigden vader en zoon
Van Berckenrode manuscriptkaarten van alle
ambachten binnen het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Op die van het ambacht Voorhout staat
bij dit kasteel Bouckhorst vermeld. Maar op de op
basis van deze kaarten gemaakte kopergravures
die een erg fraaie overzichtskaart van Rijnland
vormen (Seer perfect op de maet geteeckent), hebben
ze die fout hersteld en er
Bouckeborch van
gemaakt. Hun beroemde collega’s de gebroeders
Blaeu maakten er in hun prachtige Toonneel des
Aerdrycx oft Nieuwe Atlas
(ca. 1648-1658)
Boeckhorstburch van, maar op Rijnlandse kaarten
van 1647, 1687 en 1742 wordt het weer netjes
Bouckenburch genoemd.
Mogelijk daardoor in verwarring geraakt (de
kaartenmakers bedachten het natuurlijk ook niet
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steeds zelf opnieuw) stond de naam Boekhorst in
de 19e eeuw bij Voorhout opnieuw op een kaart
– terwijl nota bene het kasteel, dat nooit een
afzonderlijke heerlijkheid vormde en bestuurlijk
altijd onder Voorhout heeft geressorteerd, allang
verdwenen was. In de 19e eeuw is in de directe
omgeving nog een boerderij
Groot Boekhorst
gebouwd, maar ook deze heeft alweer plaats
gemaakt voor woningbouw. Een Klein Boekhorst
is daar ook, maar ligt wat verder weg. Ten slotte
herinnert ook nog een van de oudere straten van
Voorhout, de Boekhorstlaan, aan de familie Van
de Boekhorst.
We zagen dat de geslachten Van Noordwijk en
Van de Boekhorst uitstierven maar hoe is het nu
verder afgelopen met de kastelen en de
heerlijkheden? Het Huys te Boekhorst is in 1785
als ruïne verkocht en niet meer hersteld. In 1840
was er niets meer over dan een kelder, een poort
en een stuk muur. Boekenburg was al eerder
verdwenen: dat was in 1738 al een ruï
ne
bestaande uit alleen een ringmuur en een kelder,
welke resten in het begin van de 19e eeuw ook
geheel verdwenen waren. Overigens zijn er
bronnen die zeggen dat Boekenburg al in 1483
verwoest is en dat er daarna een eenvoudiger huis
voor in de plaats kwam. In elk geval is er nog een
akte van belening bekend van het huis
Boekenburg uit 1663. In de omgeving van de
lage Boekhorst, in Oud Ade, zijn nog de
Boekhorstvaart en de Boekhorsterweg, alwaar
ook het voormalige rechthuis van de Vrije en
Lage Boekhorst nog als Rijksmonument
aanwezig is.
Drie Boekhorsten op één kaart uit 1848
Het lot van de heerlijkheden is duidelijker. Na de
Bataafse Omwenteling van 1795 ging in de
Republiek het hele stelsel van bestuur en
rechtspraak op de schop. Van alles werd er
afgeschaft: de adelstand, de meeste heerlijke
rechten en daarmee ook de ambachten; en er
werden de begrippen municipaliteit en gemeente

geï ntroduceerd, welke bestuursvormen een aantal
taken van de ambachten en steden zouden
moeten overnemen. Maar al vrij snel werden de
municipaliteiten en de Bataafse Republiek weer
opgedoekt, zag het Koningrijk Holland (ja, met
een g) het licht en werd ook dat weer afgeschaft,
en kwam uiteindelijk na nog enkele wijzigingen
in 1815 het Koningrijk der Nederlanden tot
stand. Een compleet bestuurlijk systeem, hoe
gebrekkig het in de 18e eeuw ook geworden was,
in één keer afschaffen zonder dat je er van tevoren
een nieuw voor bedacht hebt bleek toch niet zo’n
goed idee dus ondertussen waren ook ambachten
weer in ere hersteld, evenals een aantal heerlijke
rechten.
Door al deze bestuurlijke wijzigingen duurde het
tot medio 1811 dat de gemeenten een
vastomlijnde rol in het openbaar bestuur kregen
en een eerste systematische indeling van
gemeenten gestalte kreeg. Van een wettelijk
vastgestelde naam van gemeenten was geen
sprake, vandaar dat je ook verschillende
schrijfwijzen kan aantreffen. Prachtige lange
namen waren het soms, zeker wanneer
verschillende heerlijkheden deel uitmaakten van
de nieuwe gemeenten. Zo ontstond
Noordwijkerhout, (de) Zilk en de Hooge Boekhorst
waaruit dus in elk geval blijkt wat er met het
grootste deel van Boekhorst is gebeurd –
bestuurlijk is dat (het ligt voor de hand) onder
Noordwijkerhout gaan vallen.
Maar, bedacht men al snel en minder logisch, er
was nóg een Boekhorst. Dat werd als
Vrije en
Lage Boekhorst op 01-01-1812 toen ook maar aan
de gemeente Noordwijkerhout toegevoegd. Alle
historie ten spijt was dat uit bestuurlijk oogpunt
bepaald een slechte constructie: een gemeente
met op goed 10 km afstand nog een poldertje dat
er een beetje bijhing. Op 01-04-1817, in de
periode dat de Franse indeling weer volledig werd
herzien en er tientallen gemeentes bijkwamen,
werd het dan ook van Noordwijkerhout
afgesplitst en ging het de zelfstandige gemeente
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Vrije en Lage Boekhorst vormen. Een besluit dat
niet veel minder onlogisch was want het ging om
een gemeente bestaande uit wel zes huizen en een
oppervlakte die maar weinig groter was dan de
wijk Vinkeveld. Toch heeft die gemeente, voor
wat het waard is, bijna 40 jaar haar
zelfstandigheid weten te bewaren, totdat op 1508-1855 het enig logische besluit volgde om de
Vrije en Lage Boekhorst, toen 53 inwoners
tellend, bij de gemeente Alkemade te voegen. Per
01-01-2009 is die gemeente samen met
Jacobswoude Kaag en Braassem gaan vormen.
Op een vergelijkbare manier als Noordwijkerhout ontstond de gemeente Noordwijk: de
lange naam was
Beide (de) Noordwijken,
Langeveld en Offem. In 1816 werd aan de
gemeente het oude wapen van het geslacht Van
Noordwijk toegekend – maar of het ambacht dat
wapen ook altijd gebruikte valt te betwijfelen. De
heerlijkheid Noordwijk heeft volgens Van der Aa
namelijk een wapen dat een combinatie is van dat
van Van Noordwijk en Van der Does.
Op dit punt ook nog even aandacht voor de
vierde Noordwijkse heerlijkheid, Ter Lucht. Die
lijkt toen al in de vergetelheid geraakt want wordt
niet meer genoemd. Nu stelde dat gebied ook erg
weinig voor want het ging alleen om de
Luchterduinen waar niemand woonde of werkte.
Maar ook in de gemeente Tempel woonde
niemand en dat is in dezelfde periode als de Vrije
en Lage Boekhorst ook een zelfstandige gemeente
geweest.
Verder is nog van belang dat de heerlijkheid
Offem in 1661 niet in Noordwijk is opgegaan –
het had vanaf dat jaar weliswaar dezelfde heer als
Noordwijk maar bleef als heerlijkheid wel
bestaan. In de dagelijkse praktijk merkte je daar
natuurlijk niets van, maar Offem had net zo
gemakkelijk na 1661 weer apart verkocht kunnen
worden. Het is trouwens opvallend dat nog in
1740 een kaart verscheen waarop Offem apart
ingekleurd staat vermeld, waar dat in de eeuw
daarvoor juist niet zo was.

En voor alle duidelijkheid: als we het over het
huidige landgoed Offem hebben, dan gaat het
over een ander gebied dan de heerlijkheid Offem
(zie Blauwdotter 146 p.19) – en dat wetende zien
we dat er ook een stuk van de wijk Boechorst in
Offem ligt.
Voorbijgaand aan het gehucht Boekhorst in
Friesland en het landhuis Boekhorst in
Gelderland zijn we via Boekhorst in
Noordwijkerhout, Boekhorst in Voorhout en
Boekhorst in Alkemade weer terug bij de
Noortukse wijk Boechorst. Gelegen in de
gemeente Noordwijk, in de heerlijkheden
Noordwijk en Offem, in de polder Suijtbroeck,
maar zeker niet in het aloude bosgebied waar het
geslacht Van de Boekhorst zijn naam aan
ontleende. Dus blijven we met de vraag zitten
waaróm de wijk nu eigenlijk Boechorst heet. Ook
de gemeente had het antwoord niet paraat en
verwees me naar.... de Blauwdotter nr. 149. De
cirkel is rond.
Bronnen: Van der Aa, Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden; Kloos,
Noordwijk in de loop der eeuwen; Van de
Meer/Boonstra, Repertorium van Nederlandse
Gemeenten 1812-2006; Fockema Andreae/
Renaud/Pelinck, Kastelen, Ridderhofsteden en
Buitenplaatsen in Rijnland; Van Lit. Kastelen en
Buitenplaatsen in Rijnland; Ten Houte/Van der
Burg, Heerlijkheden in Nederland; Janse,
Ridderschap in Holland; Beeldbanken Nationaal
Archief en Hoogheemraadschap van Rijnland.
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Film en Fotogroep
In De Blauwdotter 149, winter 2009, stond een oproep om oude film- en videoapparatuur beschikbaar
te stellen aan de film- en fotogroep van het Genootschap “Oud Noordwijk”.
Veel donateurs van ons genootschap hebben hun oude apparatuur afgestaan. Hartelijk dank daarvoor.
Het is nu mogelijk om oude films weer te plakken, af te draaien en ze geschikt te maken voor
digitaliseren en op te slaan in ons computerbestand.
Het beschikbaar stellen van oude films en video’s over Noordwijk loopt minder hard. Natuurlijk spelen
hierbij privé-gevoelens een belangrijke rol. Dat respecteren we.
Het is ook mogelijk om deze films en video’s tijdelijk aan het Genootschap af te staan om ze te laten
digitaliseren. De z.g. ‘moederfilms en –video’s’ worden dan weer aan u teruggegeven.
Misschien dat de drempel om films en video’s beschikbaar te stellen wat lager wordt.
Het ligt in de bedoeling om gedeelten uit deze films en video’s, uiteraard met uw toestemming, tijdens
de openingsuren van de Museumboerderij aan bezoekers te presenteren.
John Thijssen (tel. 3612040) en Leo Hazenoot (tel. 3611349) zijn gaarne bereid nadere informatie te
geven over het tijdelijk afstaan van uw films of video’s.
Iedere donderdag zijn medewerkers van ons Genootschap in de Museumboerderij, Jan Kroonsweg 4,
aanwezig om apparatuur, films, video’s in ontvangst te nemen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Cor Alons
Voor de tentoonstelling over Cor Alons in het seizoen 2010 zouden wij graag de medewerking
hebben van de leden van het Genootschap “Oud Noordwijk”.
Cor Alons geboren in 1892, woonde van 1954 tot aan zijn overlijden in 1967 in het Brê loftpark te
Noordwijk. Hij was ontwerper, binnenhuisarchitect, leraar en schilder. Hij ontwierp o.a. vazen,
gebrandschilderde ramen, kleden, meubels. Hij werkte voor de tweede wereldoorlog met een groep
ontwerpers in Den Haag, waarbij zij de functionalistische beginselen toepasten. Zij vormden de zgn.
Haagse Stijlgroep.
Wie heeft hem gedurende zijn Noordwijkse tijd gekend? Zijn er leden die meubelen of andere
voorwerpen van zijn ontwerp in huis hebben? Als u ons kunt helpen neem dan contact op met het
museum Noordwijk.
Namens de tentoonstellingsgroep: Dies Griffioen, Jaap van Ingen, Aleid Matser.
Tel: 071 3617884
E.Mail: conservator@g-o-n.nl
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De N.R.B. strandtent

Erna Eichelsheim

Soms begint op een warme zomerse namiddag dat litteken te jeuken. Het bevindt zich in de
holte van mijn rechtervoet en is ongeveer zes centimeter lang. Er zit dan onweer in de lucht.

Dat litteken heb ik te wijten aan een diepe wond,
in zee opgelopen tijdens de wekelijkse
woensdagavondoefening van de N.R.B. (`s
winters togen we met de Blauwe Tram naar de
Overdekte in Leiden, om onder andere het
zwemmen onder water te trainen). Op weg naar
de `drenkeling`, achter elkaar aangelijnd, stapte
ik in zee op een inmiddels onder het zand
verborgen `asperge`. Deze opstaande ijzeren
pinnen waren bedoeld om de gevreesde
geallieerde invasiemacht te beletten aan wal te
gaan. Zoals bekend koos die in juni 1944 daar
Normandië voor uit. Ik liep een flinke jaap op die
gehecht moest worden en had een week huisarrest
met het been op een stoel. Een voordeel was dat
ik daardoor mooi tijd had om me voor te
bereiden op de overgangsexamens die ik een week
later moest afleggen..
Ik dacht aan de bovenstaande gebeurtenis terwijl
ik een oud schetsboekje zat door te bladeren.
Daarin stond een tekening van de eerste complete
strandtent van de Noordwijkse Reddingsbrigade.
In het N.R.B. gedenkboek 1921-1996 is te lezen

hoe in 1931 dit eerste vaste onderkomen in de
Noord op het strand werd geplaatst. Het betrof
een verbouwde keet van de voetbalclub Norvicus
en was bedoeld voor de strandwacht. Er diende
zich daarbij een ernstig probleem aan. De dames
(zij mochten sinds 1928 ook wacht lopen)
moesten zich met de heren in dezelfde ruimte
omkleden. Om die reden werd het bouwsel in de
volgende zomer wat vergroot en in twee
ën
gedeeld. Bij die gelegenheid werd het geheel
tevens in de verenigingskleuren, groen en wit,
geschilderd. Op last van de Duitse bezetter ging
de strandtent in 1941 in de opslag. Pas in 1947
werd de tent weer neergezet; op de uitloop van
een Duitse bunker. Het afweergeschut, gericht op
zee, stond daar voorheen op.
In 1951 werd de oude tent opgedoekt en
vervangen door een splinternieuw gebouw dat nu
Reddingspost werd genoemd. Meer wetenswaardigheden over de volgende reddings-posten,
met veel foto`s, in het genoemde gedenkboek te
lezen en te bekijken.
Ik geloof dat het gaat onweren!.....
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De wereld rond

Sjaan van Kekeren-Brouwer

In mei gingen de leden van de klederdrachtgroep G-O-N in hun mooiste drachten naar een zonnig
Keukenhof. Zij wandelden ’s middags rond tussen een regenboog van kleurige tulpen, planten, bomen
en kunst. De bezoekers die uit alle werelddelen kwamen, stelden hun aanwezigheid zeer op prijs en
wilden graag samen op de foto. Zo gaan zij nu op honderden foto’s de wereld rond, arm in arm met
bewoners uit India, de Antillen, Libanon, Turkije, Amerika, Frankrijk, Italië
, Spanje, Portugal,
Rusland, China, Japan enz. enz. Als dat geen goede reclame voor Noordwijk en Nederland is
………… !!

Strandcreaties

Sjaan van Kekeren-Brouwer

Tijdens het museumweekend toonden leerlingen van het Northgo College op zaterdag 4 april hun
eigengemaakte strandcreaties gemaakt van oude bikini’s en zwempakken. Zij deden dat op verzoek
van medewerkers van het museum. De creaties waren versierd met gekleurde stof, kant, pompoentjes,
bloemen, kralen, pailletten en linten. De leerlingen en hun docente showden tevens oude en replica
badpakken van het museum, die o.a. gedragen zijn tijdens de optocht “100 jaar badplaats
Noordwijk”. Het was voor de meisjes de eerste keer dat ze meededen aan zo’n festiviteit. Daarom
hebben ze van hun docente les gehad in het showen van kleding. Ze kwamen dan ook heel elegant
van de trap af en maakten mooie pirouetten, die heel wat applausjes ontlokten. Na afloop werden er
foto’s gemaakt en ontvingen ze een aardigheidje voor de medewerking.
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